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അതിിദരിിദ്രരിില്ലാാത്ത കേ�രിളത്തിനാായിി 
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ആഡോഗീാളത�ത്ത്ിൽ ഐകായരാഷ്ട്രൈഭ 2030 ൽ ഡോനെികെയടുംഡോക്ക� അംജ�
യായി മുഡോന്നാട്ടു വംയ്ക്കുന്നതാണം് വംിശപ്പി് രഹംിത രാജയം എംന്നത്. വംിശപ്പി് രഹംിത 
ഡോ�ാകാം എംന്ന �ക്ഷ്യയത്ത്ിഡോ�ക്ക് ഡോ�ാകാരാജയങ്ങൾ നെത്തുന്ന പരിശ്രീമാങ്ങൾക്കിെ
യിൽ പുറാത്തുവംന്ന ഡോ�ാബൽ ഹംംഗീര് ഇൻ�ക്സ്് (2021) റാിഡോപ്പിാര്െിന് വംളകെരയധാികാം 
പ്രാാധാാനയമു�്. പെികായിൽ ഉൾകെപ്പിെ 116 രാജയങ്ങളിൽ 101- റാാങ്ക്് മാാത്രിമാാണം് 
ഇന്ത്യയയ്ക്കുള്ളത്. ആയത് ഇന്ത്യയ ഡോനരിടുംന്ന വംിശപ്പിികെ� യഥാാര്ത്ഥ്യ സ്ഥാിതി തുറാന്ന് 
കാാണംിക്കുന്നതിനാൽ തകെന്ന ഏകെറാ പ്രാാധാാനയമുള്ളതാണം്. ആഡോഗീാള പെിണംി 
സൂചികാ അംെിസ്ഥാാനമാാക്കിയുള്ള നി�വംികെ� കെപ്രാാജക്ഷ്യനുകാൾ കാാണംിക്കുന്നത്, 
ഇന്ത്യയയെക്കമുള്ള 47 രാജയങ്ങൾക്ക് 2030-ൽ കുറാഞ്ഞ പെിണംികെയന്ന �ക്ഷ്യയം സൈകാവം
രിക്കാൻ ൈാധാിക്കില്ല്ാകെയന്നാണം്.

കെകാാവംി�് മാഹംാമാാരി ഉയര്ത്ത്ിയ പ്രാതിൈന്ധിികാൾ ഇന്ത്യയയികെ� ഭക്ഷ്യയ പ്രാതി
ൈന്ധിി കൂടുംതൽ വംഷ്ളാക്കിയിട്ടു�്. രാജയത്ത്് വംര്ദ്ധിച്ചുവംരുന്ന കെതാഴി�ില്ല്ായ്മയും 
വംര്ദ്ധിച്ചുവംരുന്ന ൈാമ്പത്ത്ികാ അംൈമാതവവുംം ജനജീവംിതം കൂടുംതൽ ദുഷ്കരം ആക്കി
യിട്ടു�്. കെതാഴി�ില്ല്ായ്മ, അംൈമാതവം, ദാരിദ്രയം എംന്നിവം അംതിജീവംിക്കുന്നതിനായി 
ഭക്ഷ്യയസുരക്ഷ്യാ നിയമാവുംം ഡോദശീയഗ്രാാമാീണം കെതാഴിലുംറാപ്പി് നിയമാവുംം രാജയത്ത്് നെപ്പിി
�ാക്കിയിട്ടുകെ�ങ്ക്ിലുംം ദാരിദ്രയവുംം വംിശപ്പുംം ഇല്ല്ായ്മ കെചയ്യുന്നതിൽ രാജയം പിഡോന്നാട്ടു 
ഡോപാകുന്നു�് എംന്നതു ശ്രീഡോദ്ധയമാാണം്.

എംന്നാൽ നമ്മുകെെ ൈംസ്ഥാാനത്ത്് അംതി ദാരിദ്രയമാില്ല്ാത്ത് ഡോകാരളത്ത്ിനായുള്ള 
പരിശ്രീമാത്ത്ി�ാണം് ൈംസ്ഥാാന ൈര്ക്കാര്. ൈമൂഹംത്ത്ികെ� അംതിദരിദ്രകെര കാകെ�
ത്തുകായും അംവംര് ഡോനരിടുംന്ന അംതിഗുരുതരാവംസ്ഥായ്ക്ക്് പരിഹംാരമാാകുന്ന സൈമാഡോ�ാ
പ്ലാാനുകാൾ  ആവംിഷ്കരിച്ച്് നെപ്പിി�ാക്കുന്നതിനുമാാണം് ൈംസ്ഥാാനം മുൻഗീണംന 
നൽകാിയിട്ടുള്ളത്. ഭൂപരിഷ്കരണംം മുതൽ അംധാികാാരവംിഡോകാന്ദ്രീകാരണംഡോത്ത്ാകെൊപ്പിം 
നെപ്പിാക്കിയ ജനകാീയാസൂത്രിണം പരിപാെിയും ഡോകാരളത്ത്ികെ� മാികാച്ച് ഡോനെങ്ങൾക്ക് 
ശക്തിി പകാര്ന്നിട്ടു�്.

തഡോ�ശൈവയംഭരണം സ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക് �ഭിച്ച് ധാനവുംം, ഭരണം പിന്തുണംയും 
ജനകാീയ ൈഹംായവുംം ഏറ്റ്വുംം താകെഴത്ത്െിൽ നെക്കുന്ന ആസൂത്രിണംവുംം ഗുണം
പരമാായ മാാറ്റ്ങ്ങൾക്ക് ൈഹംായകാരമാായിട്ടു�്. ഈ ഡോനെങ്ങൾക്കിെയിലുംം ശ്രീദ്ധി
ക്കാകെത വംിട്ടുഡോപായതും അംവംഗീണംനയിൽ വംീണുഡോപായതുമാായ ഒഡോെകെറാ പ്രാശ്നങ്ങൾ 
അംവംഡോശഷ്ിക്കുന്നു എംന്ന യാഥാാര്ത്ഥ്യയഡോത്ത്ാകെെ മുഡോന്നാട്ടു ഡോപാകുന്നതിനാണം് 
പുതിയ ഭരണംൈമാിതികാൾ 14-ാം പഞ്ചാവംത്സരപദ്ധതിയിൽ ഊന്നൽ നൽഡോകാ�ത്. 
അംതിൽ പ്രാധാാനകെപ്പിെതാണം് വംളകെര കുറാഞ്ഞതാകെണംങ്ക്ിലുംം അംതിസൂക്ഷ്മത�ത്ത്ിൽ 
തുെരുന്ന അംതിദാരിദ്രയം. അംതിദരിദ്രകുടുംംബങ്ങകെള കാകെ�ത്ത്ി അംവംര്ക്ക് മാാനുഷ്ികാ 
മൂ�യങ്ങൾനൽകാി അംതിജീവംനത്ത്ിന് ൈഹംായിക്കുന്ന ദീര്ഘമാായ പ്രാവംര്ത്ത്നപദ്ധ
തിയാണം് അംതിദരിദ്രരില്ല്ാത്ത് ഡോകാരളം.  രണ്ടു മാഹംാപ്രാളയകെത്ത്യും അംതിജീവംിച്ച്് 
ഇഡോപ്പിാഴുംം മാാറാിയിെില്ല്ാത്ത് കെകാാവംി�് എംന്ന മാഹംാമാാരിയുകെെ പ്രാതിഡോരാധാത്ത്ിൽ 
കാാണംിക്കുന്ന ജാഗ്രാതയാണം് ഈ പ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങളുകെെ വംിജയത്ത്ിനാവംിശയം. 
അംതിനായി ഒകെത്ത്ാരുമാിച്ച്് പ്രാവംര്ത്ത്ിക്കാം. 

എച്ച്്. ദിിറ്റോ�ശൻ ഐ.എ.എസ്്.
പഞ്ചാായത്ത്്  �യറാക്ടര്
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2021-22 ൈ ാ മ്പ ത്ത് ി കാ  വം ര് ഷ് ം 
അംവംൈാനിക്കാൻ ഇനി 

കുറാച്ചു നാളുകാഡോള ബാക്കിയുള്ളൂ. ഒരു ൈാമ്പ
ത്ത്ികാ വംര്ഷ്ം അംവംൈാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് 
പഞ്ചാായത്തുകാൾ നിര്ബന്ധിമാായും കെചയ്തിി
രിഡോക്ക� പ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങളിൽ സുപ്രാധാാ
നമാായ ഒന്നാണം് അംടുംത്ത് ൈാമ്പത്ത്ികാ 
വംര്ഷ്ഡോത്ത്ക്കുള്ള ബജറ്റ്് തയ്യാാറാാക്കൽ. 
പഞ്ചാായത്തുകാളിൽ ബജറ്റ്് രൂപീകാരണം
ത്ത്ിനുള്ള നെപെികാൾ ൈവീകാരിഡോക്ക� 
ൈമായമാാണംിഡോപ്പിാൾ.ബജറ്റ്് തയ്യാാറാാക്കു
ന്നതിന് കെപാതുവംായി ശ്രീദ്ധിഡോക്ക� ചി� 
കാാരയങ്ങൾ പങ്കുവംയ്ക്കുകായാണംിവംികെെ.

ധാനകാാരയ പരിപാ�നത്ത്ികെ� കെനടുംം 
തൂണംാണം് ബജറ്റ്്. ഒരു വംര്ഷ്ഡോത്ത്ക്കുള്ള 

പ്രാതീക്ഷ്യിത വംരവംിഡോ�യും കെച�വംിഡോ�യും 
ൈംഗ്രാഹംമാാണം് എംന്ന് ചുരുക്കി പറായാം.
വംിവംിധാ ഡോ�ാതസുകാളിൽ നിന്നും ൈമാാഹം
രിക്കാൻ കാഴിയുന്ന വംിഭവംങ്ങൾ കാകെ�ത്ത്ി 
അംവം നിതയനിദാന കെച�വുംകാൾക്കും 
വംികാൈന പദ്ധതികാൾക്കും പ്രാഡോതയകാ 
ഉഡോ�ശയ പദ്ധതികാൾക്കുമാായി നി�വംിലുംള്ള 
മാാനദണ്ഡങ്ങൾ അംനുൈരിച്ച്് വംകായിരുത്തു
ന്ന പ്രാവംര്ത്ത്നത്ത്ികെന ബജറ്റ്ിംഗീ് എംന്ന് 
വംിളിക്കാം. വംിവംിധാ നികുതികാൾ, ഫീീസുകാൾ, 
മാറ്റു �ഭയമാാകാാവുംന്ന തനതു വംരുമാാന വംിഭ
വംങ്ങൾ  കാകെ�ത്തുകാ.ൈര്ക്കാര് ഗ്രാാന്റു
കാൾ, പ്രാഡോതയകാ ഉഡോ�ശയ ഗ്രാാന്റുകാൾ വംിവംിധാ 
ൈര്ക്കാര് ഏജൻൈികാളിൽ നിന്നുള്ള 
ഗ്രാാന്റുകാളും ഫീണ്ടുകാളും, വംായ്പകാൾ എംന്നിവം 

ഡോ�ാ�ീകാരിക്കുകാ, �ഭയമാാകുന്ന വംിഭവം
ങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത� പങ്ക്ാളിത്ത് ആസൂത്രിണം
ത്ത്ിലൂകെെ വംികാൈന പദ്ധതികാൾക്കായി 
വംകായിരുത്തുകാ, സൈദനം ദിന ഭരണം കെച�
വുംകാൾക്കും മുൻകൂെി കാാണംാൻ കാഴിയുന്ന 
മാറ്റ്് കെച�വുംകാൾക്കും ആവംശയമാായ തനതു 
വംരുമാാനം വംകായിരുത്തുകാ, അംംഗീീകൃത 
ബജറ്റ്ിനു വംിഡോധായമാായാഡോണംാ വംിനിഡോയാഗീം 
നെക്കുന്നത് എംന്ന് ഉറാപ്പിാക്കുകാ എംന്നിവംകെയ
ല്ല്ാം അംതിൽ ഉൾകെപ്പിടുംന്നു.

തിരുവംിതാംകൂറാിൽ മാാര്ത്ത്ാണ്ഡവംര്മ്മ
യുകെെ കാാ�ത്ത്് ‘പതിവം് കാണംക്ക് ’ എംന്ന 
ഡോപരിൽ വംരവം് കെച�വുംകാളുകെെ കാണംക്ക് 
അംവംതരിപ്പിിക്കുമാായിരുന്നു. മുളകുമാെിശീ� 
കാാരയക്കാരൻ ആയിരുന്നു അംവംതരണം

പഞ്ചാായിത്ത് ബജറ്റ്് –
തിയ്യാാറാാക്കാംലും� അ�ഗീീ�ാരിവും�
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ത്ത്ികെ� ചുമാത�. ഡോകാരളത്ത്ികെ� ബജറ്റ്ിം
ഗീികെ� ചരിത്രിം ഇവംിെം മുതൽ ദൃശയമാാണം്. 
ൈവതന്ത്ര്യയത്ത്ിനു ഡോശഷ്ം ഭരണംഘെനയുകെെ 
അംനുഡോ�ദം 112,202 എംന്നിവം പ്രാകാാരം  
ഡോകാന്ദ്ര ൈംസ്ഥാാന ൈര്ക്കാരുകാളുകെെ ബജറ്റ്് 
വംിശദമാായി നിര്വ്വചിക്കകെപ്പിെിട്ടു�്. 1993 
കെ� 73-ാം ഭരണംഘെനഡോഭദഗീതി പ്രാകാാര
മാാണം് പഞ്ചാായത്തുകാൾക്ക്  ഭരണംഘെന
പദവംി  �ഭയമാായത്. അംതുവംകെര ഭരണംഘ
െനയികെ� പഞ്ചാായത്തുകാളുകെെ പ്രാവംര്ത്ത്
നമാാനദണ്ഡങ്ങൾ 243-ാം അംനുഡോ�ദത്ത്ി
കെ�ാതുങ്ങിയതായിരുന്നു. 73-ാം ഭരണംഘെ
നഡോഭദഗീതി  പ്രാകാാരം 243 എം മുതൽ ഒ വംകെര 
അംനുഡോ�ദങ്ങൾ കൂെിഡോച്ച്ര്ത്ത്ഡോതാകെെ ഗ്രാാ
മാപഞ്ചാായത്തുകാളുകെെ പ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങൾക്ക് 
പുതിയ രൂപവുംം ഭാവംവുംം സൈകാവംന്നിട്ടു�്. 
ഡോകാരളത്ത്ിൽ ജനകാീയാസൂത്രിണംത്ത്ികെ� 
25-ാം വംാര്ഷ്ികാം ആഡോഘാഷ്ിക്കുകായാണം്. 
ജനഡോകാന്ദ്രീകൃതവംികാൈനവുംം ജനകാീയപ
ങ്ക്ാളിത്ത്ഡോത്ത്ാകെെയുള്ള ആസൂത്രിണംവുംം 
നെപ്പിി�ാക്കുന്നതിന് �ഭിച്ച് പ്രാാധാാനയം 
ഡോകാരളത്ത്ികെ� ഗ്രാാമാപഞ്ചാായത്തുകാളുകെെ 
അംൈാമാാനയമാായ പുഡോരാഗീതിക്ക് കാാര
ണംമാായിട്ടു�്. വംികാൈനപ്രാ�ിയയിലുംം 
ആസൂത്രിണംത്ത്ിലുംം ഡോ�ാകാനി�വംാരത്ത്ി
ഡോ�ക്കുയരാൻ ഡോകാരളത്ത്ികെ� പഞ്ചാായത്തു
കാൾക്കായിട്ടു�്. ത്രിിത�പഞ്ചാായത്തുകാൾ 
ഇന്ന് ഡോകാരളത്ത്ികെ� ഭരണം നിര്വ്വഹംണം 
രംഗീത്ത്് അംവംിഭാജയഘെകാമാാണം്. ആ 
പുഡോരാഗീതി  ഗ്രാാമാപഞ്ചാായത്തുകാളുകെെ 
ൈാമ്പത്ത്ികാ അംസൂത്രിണംത്ത്ിലുംം പരിപാ
�നത്ത്ിലുംം പ്രാതിഫീ�ിക്കകെപ്പിഡോെ�തു�്. 
ഗ്രാാമാപഞ്ചാായത്തുകാളുകെെ ൈാമ്പത്ത്ികാ പരി
പാ�നത്ത്ികെ� കെനടുംംതൂണംായി ബജറ്റ്ിംഗീ് 
മാാഡോറാ�തു�്.

ഡോകാരള പഞ്ചാായത്ത്് രാജ്  നിയമാ
ത്ത്ികെ� 214-ാം വംകുപ്പിി�ാണം് ബജറ്റ്് 
തയ്യാാറാാക്കുന്നതിഡോനയും ബജറ്റ്ിനനുസൃത
മാായ നിയന്ത്ര്യണംങ്ങകെള കുറാിച്ചും വംിശദമാായി 
പ്രാതിപാദിക്കുന്നത്. ഡോകാരള പഞ്ചാായത്ത്് 
രാജ് നിയമാത്ത്ികെ� 175-ാം വംകുപ്പി് പ്രാകാാരം 
തയ്യാാറാാക്കുന്ന വംാര്ഷ്ികാ  വംികാൈനപദ്ധ
തിയും ബജറ്റ്ികെ� ഭാഗീമാാഡോക്ക�തു�്. 
ബജറ്റ്് വംര്ഷ്ത്ത്ികെ� ആരംഭത്ത്ിനു മുൻപ് 
ബജറ്റ്് അംംഗീീകാരിക്കണംം എംന്നും ഡോകാരള 
പഞ്ചാായത്ത്് രാജ് നിയമാം വംയവംസ്ഥാകെച
യ്യുന്നു. ൈാമ്പത്ത്ികാ വംര്ഷ്ഡോത്ത്ക്കാണം് 
ബജറ്റ്് തയ്യാാറാാക്കുന്നത് എംന്നതിനാൽ 
ഏപ്രാി�ിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ൈാമ്പത്ത്ികാ 
വംര്ഷ്ഡോത്ത്ക്കുള്ള ബജറ്റ്് ആ കാ��ര് 

വംര്ഷ്ം മാാര്ച്ച്് 31 നു മുമ്പ് അംംഗീീകാരിക്കണംം. 
അംപ്രാകാാരം ബജറ്റ്് അംംഗീീകാരിക്കാത്ത്തു
മൂ�ം ൈാമ്പത്ത്ികാ പ്രാതിൈന്ധിി ൈംജാത
മാായാൽ ഡോകാരള പഞ്ചാായത്ത്് രാജ് നിയമാം 
193-ാം വംകുപ്പി് അംനുൈരിച്ച്് ൈര്ക്കാരിന് 
പഞ്ചാായത്ത്ികെന പിരിച്ചുവംിൊവുംന്നതാണം്. 
അംംഗീീകാരിച്ച് ബജറ്റ്ിൽ വംകായിരുത്ത്ാത്ത് 
ആവംശയങ്ങൾക്കും (ഡോകാരള പഞ്ചാായത്ത്് 
രാജ് നിയമാം വംകുപ്പി് 156(5) ൽ ഉൾകെപ്പിടും
ത്ത്ിയകെതാഴികെകാ) വംകായിരുത്ത്ിയതിൽ 
അംധാികാരിച്ചും  കെച�വം് കെചയ്യാാൻ പാെില്ല് 
എംന്നും വംയവംസ്ഥായു�്.

ബജ�് രൂപീീ�രണംം
അംഗീീ�ോരം

ത ഡോ � ശ ൈ വയ ം ഭര ണം  വം കു പ്പി ി കെ � 
02.12.2016 കെ� ൈ.ഉ(ൈാധാാ)നം.3291/
തൈവഭവം നമ്പര് ഉത്ത്രവം് പ്രാകാാരം ഗ്രാാ
മാപഞ്ചാായത്ത്് ബജറ്റ്് മാാനവൽ പുറാകെപ്പി
ടുംവംിച്ച്ിട്ടു�്. ഡോകാരള പഞ്ചാായത്ത്് രാജ് 
നിയമാത്ത്ികെ� വംയവംസ്ഥാകാൾക്കനുസൃത
മാായി ഗ്രാാമാപഞ്ചാായത്തുകാളുകെെ ബജറ്റ്് 
രൂപീകാരണംം, ബജറ്റ്് അംംഗീീകാാരം, ബജറ്റ്ി
നനുസൃതമാായ കെച�വം് നിയന്ത്ര്യണംം, ബജറ്റ്ി
കെ� കാാ�ികാമാായ പുതുക്കൽ നെപെികാൾ 
എംന്നിവം ഈ മാാനവ�ിൽ വംിശദമാായി പ്രാ
തിപാദിച്ച്ിട്ടു�്. ഡോകാരളത്ത്ികെ� 309 ഗ്രാാമാ
പഞ്ചാായത്തുകാളിൽ നി�വംിൽ ഇ�ഡോഗ്രാറ്റ്�് 

ഡോ�ാക്കൽ ഗീവംര്ണംൻൈ് മാാഡോനജ്കെമാ� ് 
ൈിസ്റ്റംം(ILGMS)  നെപ്പിാക്കിയിട്ടു�് . 
ആയതിനനുൈരിച്ച്് ബജറ്റ്് മാാനുവം�ിൽ 
മാാറ്റ്ങ്ങൾ വംരുഡോത്ത്�തു�്. എംല്ല്ാ ഗ്രാാമാ
പഞ്ചാായത്ത്ിലുംം ILGMS നെപ്പിി�ാക്കിയ 
ഡോശഷ്ം പുതിയഡോതാ പരിഷ്കരിച്ച്ഡോതാ ആയ 
ബജറ്റ്് മാാനുവംൽ ൈര്ക്കാര് പുറാത്ത്ിറാക്കുന്ന
തുവംകെര നി�വംിലുംള്ള മാാനുവം�ിന് അംനുസൃ
തമാായി ഡോവംണംം  ILGMS നെപ്പിി�ാക്കിയ 
പഞ്ചാായത്തുകാളുകെെ ബജറ്റ്് രൂപീകാരണംം.

വം ികാൈന പദ്ധതി  ആസൂത്രിണംം, 
പദ്ധതി ഇതര നിര്ഡോ�ശങ്ങൾ എംന്നിവം 
ര�് ൈമാാന്ത്യര പ്രാ�ിയകാളായി ആരംഭിച്ച്് 
പൂര്ത്ത്ീകാരിക്കപ്പിെതിനു ഡോശഷ്ം അംംഗീീകൃത 
വംികാൈന പദ്ധതിയും അംന്ത്യിമാമാായ പദ്ധതി 
ഇതര നിര്ഡോ�ശങ്ങളും ൈംഡോയാജിപ്പിിച്ച്ാണം് 
ബജറ്റ്് രൂപീകാരണംം പൂര്ത്ത്ിയാക്കുന്നത്.

പീദ്ധതിി ശുപീോർശ�ള്
ഡോകാരളം 14-ാം പഞ്ചാവംത്സര പദ്ധതി

യിഡോ�ക്കുള്ള ചുവംടുംവംയ്പി�ാണം്.  പുതുക്കിയ 
പഞ്ചാവംത്സര പദ്ധതി ആസൂത്രിണം മാാര്ഗ്ഗ
ഡോരഖയും പദ്ധതി രൂപീകാരണം പ്രാ�ിയയും 
തയ്യാാറാായി വംരുന്നഡോത ഉള്ളൂ എംന്ന് നമുക്ക
റാിയാം. പതിനാ�ാം പഞ്ചാവംത്സര പദ്ധ
തിയുകെെ ആദയ വംാര്ഷ്ികാ പദ്ധതി തയ്യാാ
റാാക്കുന്നതിന് നി�വംിൽ �ഭയമാായിട്ടുള്ള 
നിര്ഡോ�ശങ്ങൾ പ്രാകാാരം വംാര്ഷ്ികാ പദ്ധതി 
രൂപീകാരണം നെപെി�മാങ്ങൾ പാ�ിച്ച്ാണം് 
വംികാൈന പദ്ധതി തയ്യാാറാാഡോക്ക�ത്. 
വംാര്ഷ്ികാ വംികാൈന പദ്ധതിക്ക് ജില്ല്ാ 
ആസൂത്രിണം ൈമാിതിയുകെെ അംംഗീീകാാരം �ഭയ
മാാകുന്നതുവംകെരയുള്ള നെപെികാൾ ഇതിൽ 
ഉൾകെപ്പിടുംന്നു.

പീദ്ധതിി ഇതിര ശുപീോർശ�ള്
ഗ്രാാമാപഞ്ചാായത്ത്് കെൈ�െറാി ഘെകാ 

സ്ഥാാപന ഡോമാധാാവംികാളുകെെ ഡോയാഗീം വംിളിച്ചു 
ഡോചര്ത്ത്് പദ്ധതി ഇതര ശുപാര്ശകാൾ/
ന ി ര് ഡോ � ശ ങ്ങ ൾ  ൈ മാ ര് പ്പി ി ക്കു ന്ന ത ി ന ് 
ആവംശയകെപ്പിഡോെ�തും ഒരു മാാൈകെത്ത് 
ൈ മായ ം  അം നു വം ദ ി ക്ക ാ വും ന്ന തു മാ ാ ണം ് . 
സ്ഥാാപന ഡോമാധാാവംികാൾ ബജറ്റ്് മാാനവ�ികെ� 
അംനുബന്ധിം 1ൽ കെച�വം് ൈംബന്ധിിച്ച് 
ശുപാര്ശകാളും അംനുബന്ധിം 2ൽ വംരവം് 
ൈംബന്ധിിച്ച് നിര്ഡോ�ശങ്ങളും തയ്യാാറാാക്കി 
ഗ്രാാമാപഞ്ചാായത്ത്് കെൈ�െറാിക്ക് നല്കണംം. 
കെൈ�െറാി പഞ്ചാായത്ത്ികെ� കെപാതുവംായ 
കെച�വം് നിര്ഡോ�ശങ്ങൾ അംനുബന്ധിം 3 ലുംം 
വംരവം് നിര്ഡോ�ശങ്ങൾ അംനുബന്ധിം 4 ലുംം 
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വാികസന �ദ്ധീതിി 
ആസൂത്രണം, �ദ്ധീതിി ഇതിര 
നിര്ശേ��ങ്ങള് എന്ന്ിവാ രണ്ട്് 
സമാന്തര പ്രക്രിയാകളംായാി 

ആരംഭിച്ച്് 
പൂര്ത്തീകരിക്കാപ്പ്ട്ടതിിനു ശേ�ഷം 

അംം�ീകൃതി വാികസന 
�ദ്ധീതിിയും അംന്തിമമായാ 

�ദ്ധീതിി ഇതിര നിര്ശേ��ങ്ങളും 
സംശേയാാജ്ിപ്പ്ിച്ച്ാണ് ബ്ജ്റ്റി് 

രൂ�ീകരണം 
പൂര്ത്തിയാാക്കുംന്ന്തി്.



തയ്യാാറാാക്കണംം. എംല്ല്ാ സ്ഥാാപന ഡോമാധാാവംി
കാളിൽ നിന്നും �ഭയമാാകുന്നതും കെൈ�െറാി 
തയ്യാാറാാക്കിയതുമാായ  1 മുതൽ 4 വംകെര അംനു
ബന്ധിങ്ങൾ ഡോ�ാ�ീകാരിച്ച്് അംനുബന്ധിം 
5.1ൽ കെച�വം് നിര്ഡോ�ശങ്ങളും 5.2ൽ വംരവം് 
ന ിര്ഡോ �ശങ്ങളും  സ്റ്റംാ� ി ംഗീ ്  കാമ്മിറ്റ് ി 
ത�ത്ത്ിൽ തയ്യാാറാാക്കണംം. അംപ്രാകാാരം 
തയ്യാാറാാക്കിയ അംനുബന്ധിങ്ങൾ സ്റ്റംാ�ിംഗീ് 
കാമ്മിറ്റ്ികാൾ ചര്ച്ച് കെചയ്തി് ശുപാര്ശകാഡോളാകെെ 
ധാനകാാരയ സ്റ്റംാ�ിംഗീ് കാമ്മിറ്റ്ിക്ക് ൈമാര്പ്പിി
ക്കണംം. ധാനകാാരയ സ്റ്റംാ� ിംഗീ് കാമ്മിറ്റ്ി 
എംല്ല്ാ സ്റ്റംാ�ിംഗീ് കാമ്മിറ്റ്ി ശുപാര്ശകാളും 
പരിഗീണംിച്ച്് പഞ്ചാായത്ത്ിൽ നിക്ഷ്യിപ്ത
മാായ ചുമാത�കാൾ നിര്വ്വഹംിക്കുന്നതിനാ
വംശയമാായ പദ്ധതി ഇതര നിര്ഡോ�ശങ്ങൾ 
അംന്ത്യിമാമാാക്കണംം.

പീദ്ധതിി ബജ�് സ്ംറ്റോയോജ�ം
അംംഗീീകാരിച്ച് വംാര്ഷ്ികാ വംികാൈന 

പദ്ധതിയും ധാനകാാരയ സ്റ്റംാ�ിംഗീ് കാമ്മിറ്റ്ി 
അംന്ത്യിമാമാാക്കിയ പദ്ധതി ഇതര നിര്ഡോ�ശങ്ങ
ളും ൈംഡോയാജിപ്പിിച്ച്് ബജറ്റ്് തയ്യാാറാാക്കണംം. 
ധാനകാാരയ സ്റ്റംാ�ിംഗീ് കാമ്മിറ്റ്ി ആണം് ബജറ്റ്് 
തയ്യാാറാാഡോക്ക�ത്. വംാര്ഷ്ികാ പദ്ധതി 
അംംഗീീകാാര നെപെി പൂര്ത്ത്ീകാരിച്ച്ിെില്ല്ാ
ത്ത് ൈാഹംചരയമുകെ�ങ്ക്ിൽ പഞ്ചാായത്ത്് 
തീരുമാാന പ്രാകാാരം വംിഷ്യഡോമാഖ�കാളികെ� 
വംകായിരുത്ത്ൽ അംനുൈരിച്ച്് ബജറ്റ്് തയ്യാാ
റാാക്കാം.

ബജ�് അവിതിരണംവുംം 
അംഗീീ�ോരവുംം

മാാര്ച്ച്് ആദയവംാരം പഞ്ചാായത്ത്ികെ� 
പ്രാഡോതയകാ ഡോയാഗീത്ത്ി�ാണം് ബജറ്റ്് അംവംതരി
പ്പിിഡോക്ക�ത്. ഗ്രാാമാപഞ്ചാായത്ത്് പ്രാൈി��ി
കെ� ആമുഖ പ്രാൈംഗീം കാഴിഞ്ഞാണം് ബജറ്റ്് 
അംവംതരണംം. ഗ്രാാമാപഞ്ചാായത്ത്ികെ� നയപ്രാ
ഖയാപനം എംന്ന് ഗ്രാാമാപഞ്ചാായത്ത്് പ്രാൈി�
�ികെ� ആമുഖ പ്രാൈംഗീകെത്ത് വംിഡോശഷ്ിപ്പിി
ക്കാം. ബജറ്റ്ികെ� വംീക്ഷ്യണംം, കാര്മ്മ പദ്ധതി, 
നയ ൈമാീപനം, �ക്ഷ്യയങ്ങൾ, മുൻഗീണംന
കാൾ തുെങ്ങിയവം ഉൾകെപ്പിെതാകാണംം ബജറ്റ്് 
പ്രാൈംഗീം. ധാനകാാരയ സ്റ്റംാ�ിംഗീ് കാമ്മിറ്റ്ി 
കെചയര്മാാൻ ആയ സൈവംൈ് പ്രാൈി�� ് 
ആണം് ബജറ്റ്് അംവംതരിപ്പിിഡോക്ക�ത്. ബജറ്റ്് 
കുറാിപ്പുംം ബജറ്റ്് കെഷ്�ൂളുകാളും വംിശദമാായി 
അംവംതരിപ്പിിക്കണംം. ബജറ്റ്് ഡോരഖകാൾ എംല്ല്ാ 
അംംഗീങ്ങൾക്കും വംിതരണംം കെചയ്യാണംം.

മാാര്ച്ച്് 31 ന് മുമ്പ് ഡോചരുന്ന പ്രാഡോതയകാ 
ഡോയാഗീത്ത്ി�ാണം് ബജറ്റ്് അംംഗീീകാരിഡോക്ക

�ത്. വംിശദമാായ ചര്ച്ച്ക്ക് ൈമായം അംനു
വംദിക്കണംം. അംവംതരിപ്പിിച്ച് ബജറ്റ്ിൽ ഡോഭദ
ഗീതികാൾആവംശയമാാകെണംന്ന് പഞ്ചാായത്ത്് 
ഡോയാഗീം കാരുതുന്നപക്ഷ്യം പ്രാസ്തുത ഡോഭദഗീതി
കാൾ കൂെി ഉൾകെപ്പിടുംത്ത്ിയാണം് ബജറ്റ്് അംംഗീീ
കാരിഡോക്ക�ത്.

ബജ�് റ്റോ�റ്റുകെമാന്റുംം 
കെഷ്ഡിൂളു�ളും

ഗ്രാാമാ പഞ്ചാായത്ത്ികെ� ബജറ്റ്്  13 
കെഷ്�ൂളുകാളി�ായാണം് തയ്യാാറാാക്കുന്നത്. 
ബജറ്റ്് മാാനവ�ികെ� വംര്ക്ക് ഷ്ീറ്റ്് 1 അംനു
ൈരിച്ച്് തയ്യാാറാാക്കിയ പ്രാാരംഭ ബാക്കി
യുകെെയും 1 മുതൽ 12 വംകെരയുള്ള ബജറ്റ്് 
കെഷ്�ൂളുകാളുകെെയുംൈംഗ്രാഹംമാാണം് ബജറ്റ്് 
ഡോസ്റ്റംറ്റ്് കെമാ� ്. ബജറ്റ്് കെഷ്�ൂളുകാളിൽ മൂന്നു 
വംര്ഷ്കെത്ത് ൈംഖയകാൾ ഡോരഖകെപ്പിടുംഡോത്ത്�

ബജ�് രൂപീീ�രണംം സ്മായക്രമാം
ഘെകാ സ്ഥാാപന ഡോമാധാാവംികാളുകെെ ഡോയാഗീം �ിൈംബര് 15നകാം
പ്രാഡോപ്പിാൈലുംകാര് ൈവീകാരിക്കൽ ജനുവംരി 15നകാം
സ്റ്റംാ�ിംഗീ് കാമ്മിറ്റ്ി ഡോയാഗീം ജനുവംരി 22 നകാം
ധാനകാാരയ സ്റ്റംാ�ിംഗീ് കാമ്മിറ്റ്ിക്ക് ൈമാര്പ്പിിക്കൽ കെഫീബ്രുവംരി 1നകാം
ബജറ്റ്് തയ്യാാറാാക്കൽ മാാര്ച്ച്് 1നകാം
ബജറ്റ്് അംവംതരണംഡോയാഗീം മാാര്ച്ച്് ആദയ വംാരത്ത്ിനകാം
ബജറ്റ്് അംംഗീീകാാരം മാാര്ച്ച്് 31 നകാം

തു�്. കാഴിഞ്ഞ ൈാമ്പത്ത്ികാ വംര്ഷ്കെത്ത് 
യഥാാര്ത്ഥ്യ തുകാകാൾ തനതു വംര്ഷ്കെത്ത് 
എംല്ല്ാ ഡോഭദഗീതികാളും ഉൾകെപ്പിടുംത്ത്ിയ 
ബജറ്റ്് തുകാകാൾ, ബജറ്റ്് വംര്ഷ്ഡോത്ത്ക്കുള്ള 
പ്രാതീക്ഷ്യിത തുകാകാൾ എംന്നിവം. കാഴിഞ്ഞ 
വംര്ഷ്കെത്ത് യഥാാര്ത്ഥ്യ തുകാകാൾ വംാര്ഷ്ികാ 
ധാനകാാരയ പത്രിികായികെ� ഇൻകാം ആ� ് 
എംക്സ്കെപ�ിച്ച്ര് കെഷ്�ൂളുകാൾ, റാൈീപ്റ്റ്് 
ആ� ് ഡോപയ് കെമാ� ് കെഷ്�ൂളുകാൾ, കായാപി
റ്റ്ൽ ഡോകാാണ്ട്രിിബൂഷ്ൻ ��്ജര് എംന്നി
വംയിൽ നിന്ന് ചുവംകെെ ഡോചര്ക്കും പ്രാകാാരം 
എംടുംക്കാവുംന്നതാണം്.

ബിഎംൈ് 1 – IE  I-I
ബിഎംൈ് 2 – IE  I-3,I-4(b),I-5(b),I-8,I-9
ബിഎംൈ് 3 – IE  1-6
ബിഎംൈ് 4 – IE  1-6
ബിഎംൈ് 5 – IE  1-6
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ബിഎംൈ് 6 – RP 32
ബിഎംൈ് 7 – Capital Contribution
ബിഎംൈ് 8 – IE  I-10(b),I-11Ib),I-

12(b), I-13
ബിഎംൈ് 9 – IE  I-14,I-14(a),I-14(b),I-

14(c), I-14(e)
ബിഎംൈ് 10 – IE  I-14(d)
ബിഎംൈ് 11 – RP 32
ബിഎംൈ് 12- RP -38, RP-40
ത ൻ വം ര് ഷ്  തു കാ കാ കാ ൾ  എം ല്ല് ാ 

ഡോഭദഗീതിയും ഉൾകെപ്പിടുംത്ത്ി അംംഗീീകാരിച്ച് 
തൻവംര്ഷ് ബജറ്റ്ികെ� ഡോകാാളം 5ൽ നിന്നും 
എംടുംക്കാവുംന്നതാണം്.  കാഴിഞ്ഞ ൈാമ്പ
ത്ത്ികാ വംര്ഷ്കെത്ത് യഥാാര്ത്ഥ്യ തുകാകാൾ, 
തനതുവംര്ഷ്കെത്ത് എംല്ല്ാ ഡോഭദഗീതികാളും 
ഉൾകെപ്പിടുംത്ത്ിയ ബജറ്റ്് തുകാകാൾ ഇവംയുകെെ 
അംെിസ്ഥാാനത്ത്ിൽ പങ്ക്ാളിത്ത് ആസൂത്രിണം 
പ്രാ�ിയയിലൂകെെ തയ്യാാറാാക്കിയ ബജറ്റ്് വംര്ഷ്
ഡോത്ത്ക്കുള്ള പ്രാതീക്ഷ്യിത തുകാകാൾ ആണം് 
ബജറ്റ്് വംര്ഷ് തുകായായി ഉൾകെപ്പിടുംഡോത്ത്
�ത്. ബജറ്റ്് കെഷ്�ൂള് 13ൽ തൻവംര്ഷ്ം 
പ്രാതീക്ഷ്യിക്കുന്ന കെ�ഡോപ്പിാൈിറ്റുകാളുകെെ/
ഋണംശീര്ഷ്കാണംക്കുകാളുകെെ വംരവം് കെച�വം് 
വംിവംരങ്ങളാണം് ഡോരഖപ്പിടുംഡോത്ത്�ത്. വംര്ക്ക് 
ഷ്ീറ്റ്് 2 ഉപഡോയാഗീിച്ച്് പദ്ധതി റാവംനൂ, മൂ�ധാന 
വംരവുംകാളുകെെ വംിവംരം തയ്യാാറാാക്കാം. ബജറ്റ്് 
കെഷ്�ൂൾ 4 കെ�യും 7 കെ� യും തുകാകാൾ 
കാകെ�ത്തുന്നതിന്  ഈ വംര്ക്ക് ഷ്ീറ്റ് ് 
ഉപഡോയാഗീിക്കാം. വംര്ക്ക് ഷ്ീറ്റ്് 3 ഉപഡോയാ
ഗീിച്ച്് പദ്ധതി റാവംനൂ, മൂ�ധാന കെച�വുംകാളുകെെ 
വംിവംരം തയ്യാാറാാക്കാം. ബജറ്റ്് കെഷ്�ൂൾ 9 
കെ�യും 12 കെ� യും തുകാകാൾകാകെ�ത്തുന്ന
തിന് ഈ വംര്ക്ക് ഷ്ീറ്റ്് ഉപഡോയാഗീിക്കാം.

ബ ജ റ്റ് ്  എം ന്ന ത ്  വംര വം ്  കെ ച � വം ് 
കാണംക്കാണംഡോല്ല്ാ. ബജറ്റ്ികെ� വംരവുംകാകെള
യും കെച�വുംകാകെളയും റാവംനൂ വംരവുംകാൾ, മൂ�
ധാനവംരവുംകാൾ, റാവംനൂ കെച�വുംകാൾ, മൂ�ധാന 
കെച�വുംകാൾ എംന്നിങ്ങകെന വംര്ഗ്ഗീകാരിക്കാം

റിവി�ൂ വിരവും�ള്
എംല്ല്ാ നികുതി നികുതി ഇതര വംരവുംകാളും 

കെപാതു ആവംശയ ഗ്രാാന്റും കൂൊകെത റാവംനൂ 
കെച�വംിനായി സൈകാമാാറുന്ന ഗ്രാാന്റുകാളും 
ഫീണ്ടുകാളും വംായ്പകാളും ഉൾകെപ്പിടുംന്നതാണം് 
റാവംനൂ വംരവുംകാൾ.

മൂലധ� വിരവും�ള്
റാവംനൂ വംരവുംകാളല്ല്ാകെത �ഭയമാാകുന്ന 

എംല്ല്ാ വംരവുംകാളും മൂ�ധാന വംരവുംകാളാണം്.

റിവി�ൂ കെ�ലവും�ള്

ഒന്നി�ധാികാം വംര്ഷ്ക്കാ�ഡോത്ത്ക്ക് 
ഗുണംം �ഭിക്കാത്ത് കെച�വുംകാകെള കെപാതുഡോവം 
റാവംനൂ കെച�വുംകാളായി കാണംക്കാക്കാം.

മൂലധ� കെ�ലവും�ള്
ഒന്നി�ധാികാം വംര്ഷ്ക്കാ�ഡോത്ത്ക്ക് 

ഗുണംം �ഭിക്കുന്ന കെച�വുംകാളാണം് മൂ�ധാന 
കെച�വുംകാൾ. ആസ്തിികാൾ സൃഷ്ടിിക്കുന്നതിനു 
ഡോവം�ിഡോയാ നി�വംിലുംള്ള ആസ്തിിയുകെെ 
ക്ഷ്യമാത, പരിമാാണംം, കാാ�പരിധാി തുെ
ങ്ങിയവം വംര്ദ്ധിപ്പിിക്കുന്നതിനു ഡോവം�ിഡോയാ 
കെചയ്യുന്ന കെച�വുംകാളാണം് കെപാതുഡോവം 
മൂ�ധാന കെച�വുംകാളായി പരിഗീണംിക്കുന്നത്.

ബജ�് റ്റോ�ദിഗീതിി /പീരിഷ്കരണംം
അംംഗീീകൃത ബജറ്റ്ിൽ വംകായിരുത്ത്ാ

ത്ത് ഇനത്ത്ിൽ കെച�വം് കെചഡോയ്യാ� ൈാഹം
ചരയത്ത്ിഡോ�ാ വംകായിരുത്ത്ിയ തുകായിലുംം 
കൂടുംതൽ ആവംശയമാായി വംരുകാഡോയാ കെചയ്യുന്ന 
ൈംഗീതികാളിൽ ബജറ്റ്് ഡോഭദഗീതി/ൈപ്ലാികെമാ
�റാി ബജറ്റ്് അംംഗീീകാരിക്കാവുംന്നതാണം്. 
പഞ്ചാായത്ത്ികെ� ൈാധാാരണം ഡോയാഗീത്ത്ിൽ 
ബജറ്റ്് ഡോഭദഗീതി അംംഗീീകാരിക്കാവുംന്നതാണം്. 
വംികാൈന പദ്ധതി അംംഗീീകാാരം �ഭിക്കാകെത 
ബജറ്റ്് അംംഗീീകാരിക്കുന്ന ൈംഗീതികാളിൽ 
വംാര്ഷ്ികാ പദ്ധതി അംംഗീീകാാരം �ഭയമാായ 
ഉെകെന ബജറ്റ്ിൽ ആവംശയമാായ ഡോഭദഗീതി 
വംരുത്ത്ി അംംഗീീകാരിക്കണംം.

കെജന്റർ ബജ�ിംഗീ്
കെജ�ര് ബജറ്റ്ിംഗീ് എംന്നത് പ്രാഡോതയകാ

മാായി തയ്യാാഡോറാക്ക�തല്ല്. തയ്യാാറാാക്കിയ 
ബജറ്റ്ികെ� �ിംഗീപദവംിപരമാായ അംപഗ്രാ
ഥാനമാാണം് ഉഡോ�ശിക്കുന്നത്. അംപ്രാകാാരം 
അംപഗ്രാഥാിക്കുന്നതിലൂകെെ ബജറ്റ്് വംകായിരു
ത്ത്�ികെ�   �ിംഗീപദവംി അംനുപാതം ദൃശയ
മാാക്കുകാ എംന്നതാണം് �ക്ഷ്യയം.

കെപീർറ്റോ�ോമാൻസ്് ബജ�്
ബജറ്റ്ികെ� കെച�വം് വംകായിരുത്ത്ലും

കാളിലൂകെെ ഉഡോ�ശിക്കുന്ന അംനന്ത്യരഫീ�ം 
എംന്ത്യാണം് എംന്നത് കെപര്ഡോഫീാമാൻൈ് 
ബജറ്റ്ിൽ ഉൾകെക്കാള്ളിക്കുന്നു.

ബജ�് തിയ്യാോറിോക്കുറ്റോ�ോള് 
ശ്രദ്ധിറ്റോ�ണ്ട �ോരയങ്ങള്

ബജറ്റ്് വംര്ഷ്കെത്ത് പ്രാതീക്ഷ്യിത തനത് 
വംരുമാാനം, കെപാതു ആവംശയ ഗ്രാാ� ് എംന്നി
വംയുകെെ 5 ശതമാാനം ബജറ്റ്് മാിച്ച്മാായി 

ഉ�ാകാണംം
കെപാതു ആവംശയ ഗ്രാാ� ് ഒഴികെകായുള്ള 

ഗ്രാാന്റുകാൾ, വംായ്പകാൾ, സൈകാമാാറാി നല്കുന്ന 
ഫീണ്ടുകാൾ, പ്രാഡോതയകാ ഉഡോ�ശയ ഗ്രാാന്റുകാൾ 
എംന്നിവംക്ക് പൂര്ണംമാായും കെച�വം് വംകായി
രുത്ത്ണംം.

ബജറ്റ്് വംര്ഷ്ം ൈാധായതയുള്ള എംല്ല്ാ 
കെച�വുംകാൾക്കും വംകായിരുത്ത്ൽ ഉ�ാകാണംം 
(ഉദാ. കെതരകെഞ്ഞടുംപ്പി് കെച�വുംകാൾ).

ജനാധാിപതയൈര്ക്കാരുകാൾ ജനങ്ങ
ളുകെെ ഡോക്ഷ്യമാത്ത്ിനും അംതിജീവംനത്ത്ിനും 
ൈഡോന്ത്യാഷ്കാരമാായ ജീവംിത ൈാഹംചരയ
ങ്ങൾ സൃഷ്ടിിക്കുന്നതിനും പ്രാതിജ്ഞാാബദ്ധമാാ
കാണംം. ദീര്ഘവംീഷ്ണംഡോത്ത്ാകെെ പ്രാകൃതിവംിഭ
വംങ്ങൾ വംിനിഡോയാഗീിക്കുകായും വംരുംത�മുറാ
കാൾക്കു കൂെി ഉപഡോയാഗീഡോയാഗീയമാാകും വംിധാം 
പരിസ്ഥാിതിഡോയയും ചുറ്റുപാടുംകാഡോളയും ൈംര
ക്ഷ്യിക്കുന്നതിനു കാരുതഡോ�ാകെെ പ്രാവംര്ത്ത്ിക്കു
കായും ഡോവംണംം. ജനങ്ങഡോളാെ് ഏറ്റ്വുംം അംടുംത്തു 
നില്ക്കുന്നതും അംവംരുഡോെയും പ്രാഡോദശത്ത്ിഡോ�യും 
പ്രാശ്നങ്ങൾ അംടുംത്തു നിന്ന്  മാനൈി�ാക്കു
ന്നതുമാായ ജനാധാിപതയ ഭരണംൈംവംിധാാനം 
എംന്ന നി�യിൽ ഗ്രാാമാപഞ്ചാായത്തുകാൾക്ക് 
വംളകെരഡോയകെറാ ഉത്ത്രവംാദിത്ത്വുംം പ്രാാധാാ
നയവുംമു�്. പുതിയ കാാ�ത്ത്ികെ� കെവംല്ലുവംി
ളികാകെളയും പ്രാകൃതിഡോക്ഷ്യാഭങ്ങകെളയും ദുരന്ത്യ
ങ്ങകെളയും ഡോനരിടുംന്നതിനും തഡോ�ശ്ശ ഭരണം 
സ്ഥാാപനങ്ങൾ പരമാ പ്രാധാാനമാായ പങ്ക്് 
വംഹംിഡോക്ക�തു�്. പരമാാവംധാി വംിഭവംങ്ങ
ൾൈമാാഹംരിക്കുകാ, കൃതയവുംം സൂക്ഷ്മവുംമാായ 
വംിനിഡോയാഗീം ഉറാപ്പുംവംരുത്തുകാ, മാിതവുംം 
ഫീ�പ്രാദവുംമാായ കെച�വംഴിക്കൽ നയങ്ങൾ 
ൈവീകാരിക്കുകാ, ജനപങ്ക്ാളിത്ത്ഡോത്ത്ാകെെ 
ആസൂത്രിണം നെപെികാൾഫീ�പ്രാദമാാക്കുകാ, 
ജനങ്ങൾക്കും ജനപ്രാതിനിധാികാൾക്കും  
ഉഡോദയാഗീസ്ഥാര്ക്കും അംനായാൈം മാനൈി
�ാവുംന്ന തരത്ത്ിൽ ഡോരഖകാൾ തയ്യാാറാാ
ക്കുകാ, പ്രാാഡോയാഗീികാത ഉറാപ്പിാക്കുകാ തുെങ്ങി 
ബജറ്റ്് ഫീ�പ്രാദമാാക്കുന്നതിന് നിരവംധാി 
ത�ങ്ങളിൽ ശ്രീദ്ധ പു�ര്ഡോത്ത്�തു�്. 
പ്രാാഡോയാഗീികാവുംം യാഥാാര്ത്ഥ്യയഡോത്ത്ാടും 
കെപാരുത്ത്കെപ്പിടുംന്നതുമാായ ബജറ്്റ് പങ്ക്ാളിത്ത് 
ആസൂത്രിണംഡോത്ത്ാകെെ തയ്യാാറാാക്കുകായും 
അംംഗീീകൃത ബജറ്റ്് പ്രാകാാരം നിയന്ത്ര്യിത വംിഭ
വംവംിനിഡോയാഗീം ൈാധായമാാകുകായും കെചയ്യുന്ന
തിലൂകെെ വംിഡോകാന്ദ്രീകൃത ജനാധാിപതയത്ത്ികെ� 
ഉത്തുംഗീ ഡോശ്രീണംിയിഡോ�ക്ക് ഡോകാരളത്ത്ികെ� 
ഗ്രാാമാപഞ്ചാായത്തുകാൾ എംത്ത്ിഡോച്ച്രുന്ന 
കാാ�ം വംിദൂരമാല്ല്. 1

ലേ�ഖകന് നെ�ടുമ്പ്രംം ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്തിിനെ� 
നെ�ഡ്് ക്ലാാര്ക്കാാണ്് 
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ഗ്രാാമങ്ങൾ : 
ഭക്ഷ്യയസുരിക്ഷ്യയുടെെ നാടെെല്ലാ്
 റ്റോഡിോ. റ്റോജോറ്റോമാോൻ മാോതിു

ചി� പത്രിവംാര്ത്ത്കാളിൽ നിന്ന് തുെങ്ങാം. 
''ബ്രകാ് ൈിറ്റും ഡോകാാവംിഡുംം വംില്ല്നായി: 

ഭക്ഷ്യയക്ഷ്യാമാത്ത്ിൽ വം�ഞ്ഞ് ബ്രിെൻ. ' ' 
ഏതാനും ദിവംൈങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പ്രാമുഖ 
മാ�യാളദിനപത്രിം പ്രാൈിദ്ധീകാരിച്ച് റാിഡോപ്പിാര്
െികെ� ത�കെക്കൊണംിത്.  ഇതിൽ അംതിശ
യിക്കാകെനന്ത്യിരിക്കുന്നുകെവംന്നാണം് ഡോചാദയകെമാ
ങ്ക്ിൽ ആദയഡോമാാര്ത്ത്ിരിഡോക്ക�ത് ബ്രിെൻ 
ഒരു വംികാൈിത രാജയമാാകെണംന്ന ൈതയമാാണം്.  
ബ്രിെനികെ� ഭൂരിഭാഗീം സൂപ്പിര് മാാര്ക്കറ്റുകാളി
ലുംം അംവംശയൈാധാനങ്ങളുകെെ ഡോസ്റ്റംാക്ക് തീര്
ന്നുകെവംന്നാണം് റാിഡോപ്പിാര്െികെ� ഉള്ളെക്കം.  
വംില്ല്നാകെയത്ത്ിയത് ഡോകാാവംിഡുംം.  ഒരു 
വംികാൈവര രാഷ്ട്രത്ത്ികെ� കെതഡോക്കയറ്റ്ത്ത്ി

രുന്ന് വംികാൈനത്ത്ിഡോ�യും സുഭിക്ഷ്യതയു
ഡോെയും ഒകെക്ക പ്രാതീകാമാായി നമ്മൾ കാരു
തികെവംച്ച്ിരിക്കുന്ന രാജയങ്ങളികെ�ാന്നാണം് 
ഡോകാവം�കെമാാരു ഡോകാാവംി�് പ്രാതിൈന്ധിിയിൽ 
ഭക്ഷ്യയ അംരക്ഷ്യിതാവംസ്ഥായിഡോ�ക്ക് തള്ള
കെപ്പിെകെതന്ന് ഓര്ക്കണംം.  

ഇനി ഇന്ത്യയയിഡോ�ക്ക് വംരാം.  ''ആഡോഗീാള 
വംിശപ്പി് സൂചികായിൽ ഇന്ത്യയ 101-മാത് '' 
കാഴിഞ്ഞ ദിവംൈങ്ങളിൽ ഏകെറാ ചര്ച്ച്കെച
യ്യാകെപ്പിടുംകായും 'അംശാസ്ത്രീീയം' എംന്ന്, നാം 
ൈവയം നയായീകാരിക്കാൻ ശ്രീമാിച്ച്തുമാായ 
റാിഡോപ്പിാര്െ് .  116 രാജയങ്ങൾക്കിെയിൽ 
നെത്ത്ിയ 2021 കെ� ആഡോഗീാള വംിശപ്പി് 
സൂചികായികെ� സ്ഥാാനം വംിശക്കുന്ന ഇന്ത്യയ

യുകെെ സൈദനയതയുകെെ മുഖം കൂെി വംരച്ച്ിടും
ന്നു�്.  ഡോപാഷ്കാാഹംാരക്കുറാവം് (അംതുവംഴി 
ഭക്ഷ്യയസുരക്ഷ്യയും) സുപ്രാധാാന മാാനദണ്ഡ
മാായ ഇൻ�കാ് ൈിൽ കെതാെടുംത്ത് അംയൽ 
രാജയങ്ങഡോളക്കാൾ ഏകെറാ പിന്നി�ാണം് നാം.  
ദാരിദ്രയവുംം ഡോപാഷ്കാക്കുറാവുംം നിരന്ത്യരം നിരീ
ക്ഷ്യിക്കുന്ന പ്രാസ്തുത സൂചികാ നമ്മുകെെ 'ഇൻക്ലൂ
ൈീവം് ഡോഗ്രാാത്ത്് ' എംന്ന ഇനിയും നെക്കാത്ത് 
ൈവപ്നകെത്ത്ക്കൂെിയാണം് തുറാന്നു കാാട്ടുന്നത്.  

�ക്ഷ്യയ സുരക്ഷ്യ റ്റോ�രളത്തിിൽ
സുരക്ഷ്യിത ഭക്ഷ്യണംം ഉറാപ്പിാഡോണംാ 

ഡോകാരളത്ത്ിൽ?  മാാനവം വംികാൈന സൂചി
കായികെ�ന്നഡോപാകെ� ഭക്ഷ്യയ സുരക്ഷ്യയുകെെ 

ഭക്ഷ്യയസുരക്ഷ്യയാില് സുപ്രധാനമാന്റെയാാരും നാഴിികക്കാല്ല് കൂടി �ിന്ന്ിട്ടിരിക്കുംകയാാണ് 
ഉ�ശേഭാക്തൃസംസ്ഥാാനമായാ ശേകരളംം. ഫുഡീ് ശേസഫ്റ്റിി ആ�് സ്റ്റാശേ�ര്ഡീ് അംശേതിാറിിറ്റിി ഓഫ്് ഇന്തയ 

(FSSAI) ന്റെസപ്തംംബ്ര് 20ന് പുറിത്തിറിക്കാിയാ 2020-21 ന്റെല ഭക്ഷ്യയസുരക്ഷ്യാ റിാങ്കിംിം�ില് വാലിയാ 
സംസ്ഥാാനങ്ങള്ക്കാിടയാില് ശേകരളംത്തിന് രണ്ട്ാം സ്ഥാാനം.  
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കാാരയത്ത്ിലുംം ഡോകാരളം ഇന്ത്യയൻ ൈംസ്ഥാാന
ങ്ങൾക്കാകെകാ മാാതൃകായും ഒരു പഡോക്ഷ്യ ഡോ�ാകാ 
രാജയങ്ങൾകെക്കാപ്പിം ൈഞ്ചാരിക്കുകായും കെചയ്യു
ന്നതു കാാണംാം.  

ഭ ക്ഷ്യ യ സുര ക്ഷ്യയ ി ൽ  സു പ്രാ ധാ ാ ന മാ ാ
കെയാരു നാഴികാക്കല്ല്് കൂെി പിന്നിെിരിക്കു
കായാണം് ഉപഡോഭാക്തൃൈംസ്ഥാാനമാായ 
ഡോകാരളം. ഫു�് ഡോൈഫ്റ്റിി ആ�് സ്റ്റംാഡോ�ര്�് 
അംഡോതാറാ ിറ്റ് ി  ഓഫീ്  ഇന്ത്യയ (FSSAI)
കെൈപ്തംബര് 20ന് പുറാത്ത്ിറാക്കിയ 2020-
21 കെ� ഭക്ഷ്യയസുരക്ഷ്യാ റാാങ്ക്ിംഗീിൽ വം�ിയ 
ൈംസ്ഥാാനങ്ങൾക്കിെയിൽ ഡോകാരളത്ത്ിന് 
ര�ാം സ്ഥാാനം.  സൂചികായിൽ 72 ഡോപായിന്റു
കാഡോളാകെെ ഗുജറാാത്ത്് ഒന്നാമാതും 70 ഡോപായി
ന്റുകാഡോളാകെെ ഡോകാരളം ര�ാം സ്ഥാാനത്തും 
നിൽക്കുഡോമ്പാൾ തമാിഴ് നാെ് (64 ഡോപായി� ് ), 
ഒ�ീഷ് (60 ഡോപായി� ് ) എംന്നീ ൈംസ്ഥാാ
നങ്ങൾ യഥാാ�മാം മൂന്നും നാലുംം സ്ഥാാ
നത്ത്ാണം്.  കെചറാിയ ൈംസ്ഥാാനങ്ങളുകെെ 
പെികായിൽ ഡോഗീാവംയാണം് ഒന്നാമാത്. ഭക്ഷ്യയ
സുരക്ഷ്യാ നെപെികാളിൽ മാികാച്ച് പ്രാകാെനം 
നെത്ത്ാൻ ഡോകാരളത്ത്ിന് കാഴിയുഡോമ്പാഴുംം 
ചി� ആശങ്ക്കാൾ കൂെി സൂചികാ ബാക്കി 
വംയ്ക്കുന്നു�്.

�ക്ഷ്യയ സുരക്ഷ്യോ സൂ�ി�
2018-19 മുത�ാണം് ഡോകാന്ദ്രൈര്ക്കാര് 

ഭക്ഷ്യയസുരക്ഷ്യാ സൂചികാ പുറാത്ത്ിറാക്കാൻ 
തുെങ്ങിയത്.  സുപ്രാധാാനമാായ 5 മാാനദണ്ഡ
ങ്ങളുകെെ അംെിസ്ഥാാനത്ത്ി�ാണം് സൂചികാ 
തയ്യാാറാാക്കുന്നത്.  
•  മാാനവം വംിഭവംഡോശഷ്ിയും സ്ഥാാപന 

ഡോ�റ്റ്യും (20% ഊന്നൽ) - ൈംസ്ഥാാ
നങ്ങളുകെെ വംലുംപ്പിം ജനൈംഖയ എംന്നി
വംയ്ക്ക്നുസൃതമാായി ആവംാൈവംയവംസ്ഥാ

യും ഉഡോദയാഗീസ്ഥാ പങ്ക്ാളിത്ത്വുംം ഈ 
മാാനദണ്ഡം പരിഡോശാധാിക്കുന്നു.  ഭക്ഷ്യയ
സുരക്ഷ്യാ ഉഡോദയാഗീസ്ഥാരുകെെ എംണ്ണംം, 
പരാതികാൾക്കുള്ള ൈൗകാരയങ്ങൾ, സൈട്രി
ബൂണംലുംകാൾ, ൈംസ്ഥാാനജില്ല്ാത� 
സ്റ്റംിയറാിംഗീ് കാമ്മിറ്റ്ികാളുകെെ പ്രാവംര്ത്ത്നം 
തുെങ്ങിയവംകെയല്ല്ാം ഇവംികെെ വംി�യിരു
ത്ത്കെപ്പിടുംന്നു.

•  അംനുൈരണംം (30% ഊന്നൽ) - ഏറ്റ്
വുംമാധാികാം ഊന്നൽ നൽകാകെപ്പിെിട്ടുള്ള 
ഈ മാാനദണ്ഡപ്രാകാാരം ഭക്ഷ്യയബി
ൈിനൈ് എംത്രിമാാത്രിം സൈ�ൈൻൈ്/
രജിൈ് ഡോട്രിഷ്ൻ പരിധാിയിൽ വംന്നി

ട്ടു � ്  എം ന്ന ്  പര ി ഡോ ശ ാ ധാ ി ക്കു ന്നു .  
സൈ � ൈ ൻ ൈ ി ം ഗീ ് ,  കാ ാര യ ക്ഷ്യ മാ ത , 
ന ിരീ ക്ഷ്യ ണം ം ,  സുര ക്ഷ്യ ി ത മാ ല്ല് ാ ത്ത് 
ഭക്ഷ്യയബിൈിനൈ് സ്ഥാാപനങ്ങളികെ� 
പരിഡോശാധാന, ൈാമ്പിളുകാളുകെെ എംണ്ണംം, 
പരിഡോശാധാനാ രീതി, പരാതിപരിഹംാര
ഡോവംഗീത, കെവംബ് ഡോപാര്െൽ ഉൾകെപ്പികെെയു
ള്ള കെഹംൽപ്പി് കെ�ൈ് കാ് ൈൗകാരയങ്ങൾ 
എംന്നിവംകെയല്ല്ാം ഇവംികെെ വംി�യിരുത്ത്
കെപ്പിടുംന്നു.

•  ഭക്ഷ്യയപരിഡോശാധാന (20% ഊന്നൽ) 
- ഭക്ഷ്യയവംസ്തുക്കളുകെെ ഗുണംനി�വംാരം, 
ൈാമ്പിൾ പരിഡോശാധാന ൈംവംിധാാ
നങ്ങൾ, അംതിനാവംശയമാായ മാനുഷ്യ
ഡോശഷ്ി, �ാബുകാൾ (NABL അംംഗീീകൃത 
�ാബുകാൾ),  ൈഞ്ചാരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യയ 
പരിഡോശാധാനാ �ാബ് ൈൗകാരയം എംന്നി
വംയുകെെകെയല്ല്ാം അംെിസ്ഥാാനത്ത്ി�ാണം് 
ഈ മാാനദണ്ഡം പ്രാവംര്ത്ത്ിക്കുന്നത്.

•  പരിശീ�നവുംം കാാരയഡോശഷ്ി വംര്ദ്ധന
വുംം (10% ഊന്നൽ) - ഭക്ഷ്യയസുരക്ഷ്യാ 
രംഗീത്തുള്ള ഉഡോദയാഗീസ്ഥാര്, �ഡോബാ
റാെറാി  സ്റ്റംാഫീ്  എംന്നിവംര്ക്കായുള്ള 
പരിശീ�നം, ശില്പശാ�കാൾ, പരിശീ
�നങ്ങളുകെെ എംണ്ണംം തുെങ്ങിയവംയാണം് 
ഈ മാാനദണ്ഡം പരിഡോശാധാിക്കുന്നത്.

•  ഉപഡോഭാക്തൃശാക്തിീകാരണംം (20% 
ഊന്നൽ) - ഉപഡോഭാക്തൃശാക്തിീകാരണം
ത്ത്ികെ� ഡോതാത് വംി�യിരുത്തുകായാണം് 
ഈ മാാനദണ്ഡത്ത്ിലൂകെെ കെചയ്യുന്നത്.  
റാഡോസ്റ്റംാറാന്റുകാളികെ� ശുചിതവ നി�വംാരം, 
പാചകാം കെചയ്തി എംണ്ണംയുകെെ പുനരുപ
ഡോയാഗീം, പാതഡോയാര ഭക്ഷ്യണംശാ�കാ
ളുകെെ വൃത്ത്ി തുെങ്ങിയവംയ് കെക്കാപ്പിം 
ഉപഭാക്തൃ ഡോബാധാവംൽക്കരണംത്ത്ിനാ

�ക്ഷ്യയ സുരക്ഷ്യോ സൂ�ി� റിോങ്കിംിംഗീ്  (2020-21)
(വിലിയ സ്ംസ്ഥാോ�ങ്ങള്�ിടയികെല റിോങ്കിംിംഗീ് )

റാാങ്ക്് ൈംസ്ഥാാനം മാാനവം വംിഭവംം/ 
സ്ഥാാപന ഡോ�റ്റ്

അംനുൈരണംം ഭക്ഷ്യയ 
പരിഡോശാധാന

പരിശീ�നം/ 
വംികാൈനം

ഉപഡോഭാക്തൃ 
ശാക്തിീകാരണംം

ആകെകാ                     

 1. ഗുജറാാത്ത്് 13 19 16 6 18 72
 2. ഡോകാരളം 13 22 17 8 10 70
 3. തമാിഴ് നാെ് 13 20 11 4 16 64
 4. ഒ�ീഷ് 11 20 11 5 13 60
 5. ഉത്ത്ര് പ്രാഡോദശ് 14 20 12 1 12 59
 20. ബീഹംാര് 5 11 5 2 12 35




സാക്ഷ്യരതിയാിലുംം ആശേരാ�യ

സൂ�കങ്ങളംിലുംം ഏന്റെറി 
മുന്ന്ിലുംള്ള നമ്മുന്റെട ന്റെ�ാതുഇട 

ഭക്ഷ്യണ�ാലകളംിന്റെല 
ശു�ിതിവംം ഉ�ശേഭാക്തൃ ശേബ്ാധ
വാല്ക്കാരണവുംം ഏന്റെറി മുശേന്ന്

റിാനുന്റെണ്ട്ന്ന് 
സൂ�നകൂടിയാാണ് ഭക്ഷ്യയസുര

ക്ഷ്യാ സൂ�ിക 
ചൂണ്ട്ിക്കാാട്ടുന്ന്തി്.

10 പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് | നവംംബര് 2021



യുള്ള ൈര്ക്കാര് ശ്രീമാങ്ങളും ഈ മാാന
ദണ്ഡത്ത്ിൽ ഇെംപിെിക്കുന്നു�്.

•  മുൻവംര്ഷ്കെത്ത്ക്കാൾ ഒരു സ്ഥാാനം 
കെ മാ ച്ച് കെ പ്പി ടും ത്ത് ി  ഭ ക്ഷ്യ യ സുര ക്ഷ്യ ാ 
സൂചികായിൽ ഡോകാരളം ര�ാം സ്ഥാാന
ഡോത്ത്ക്ക് കായറുഡോമ്പാൾ അംതിൽ നിശ്ച
യമാായും അംഭിമാാനിക്കാഡോനകെറായു�്.  
എംന്നാൽ പെികായിൽ പരാമാര്ശിക്കു
ന്ന മാാനദണ്ഡങ്ങൾ ചി� ആശങ്ക് കൂെി 
ഉയര്ത്തുന്നു. സൂചികാ നിശ്ചയിക്കുന്ന 5 
ൽ 4 മാാനദണ്ഡങ്ങളിലുംം ഡോകാരളം മാികാച്ച് 
പ്രാകാെനം നെത്തുഡോമ്പാൾ, ഉപഡോഭാ
ക്തൃശാക്തിീകാരണംത്ത്ിൽ നാഡോമാകെറാ 
പിന്നി�ാണം്.  വംയക്തിമാായി പറാഞ്ഞാൽ 
വം�ിയ ൈംസ്ഥാാനങ്ങളിൽ ഏറ്റ്വുംം 
പിന്നിലുംള്ള (20-ാം സ്ഥാാനത്തുള്ള) 
ബീഹംാര് ഡോപാലുംം ഉപഡോഭാക്തൃശാക്തിീ
കാരണംത്ത്ിൽ 12 ഡോപായിന്റുകാൾ ഡോനെിയി
െത്ത്ാണം് ഡോകാരളത്ത്ികെ� 10 ഡോപായി� ് 
എംന്നത് ആശങ്ക്യും ൈംശയവുംം ജനി
പ്പിിക്കുന്നത്.  ൈാക്ഷ്യരതയിലുംം ആഡോരാ
ഗീയസൂചകാങ്ങളിലുംം ഏകെറാ മുന്നിലുംള്ള 
നമ്മുകെെ കെപാതുഇെ ഭക്ഷ്യണംശാ�കാ
ളികെ� ശുചിത്വുംം ഉപഡോഭാക്തൃ ഡോബാധാ
വംൽക്കരണംവുംം ഏകെറാ മുഡോന്നറാാനുകെ�
ന്ന സൂചനകൂെിയാണം് ഭക്ഷ്യയസുരക്ഷ്യാ 
സൂചികാ ചൂ�ിക്കാട്ടുന്നത്.

�ക്ഷ്യയ സുരക്ഷ്യയുകെട �കെെല്ല്്
ഡോകാരളത്ത്ികെ� ഡോനെങ്ങൾ ൈവാഭാവംി

കാമാായി ൈംഭവംിച്ചുഡോപാകുന്നതല്ല്.  അംത് 
കാരുതഡോ�ാകെെ നാം നെപ്പിാക്കിയിട്ടുള്ള കുറ്റ്
മാറ്റ് കെപാതുവംിതരണം ൈമ്പ്രദായത്ത്ികെ� 
ചുവംടുംപിെിച്ച് ്  വംളര്ന്നുവംന്ന ഒന്നാണം്.  
ഉപഡോഭാക്തൃ ൈംസ്ഥാാനമാായ ഡോകാരളം 
ഭക്ഷ്യയ ആവംശയങ്ങൾക്കായി അംനയൈംസ്ഥാാ
നങ്ങകെളയാണം് ആശ്രീയിക്കുന്നകെതങ്ക്ിലുംം 
ആ സുരക്ഷ്യയുകെെ വം�യത്ത്ിൽ നിന്ന് 
ഒരാൾഡോപാലുംം വംിട്ടുഡോപാകാരുകെതന്ന ഡോബാധാ
പൂര്വ്വമാായ തന്ത്ര്യം നെപ്പിാക്കിയതികെ� 
കൂെി പ്രാതിഫീ�നമാാണം് ഡോമാൽ സൂചിപ്പിിച്ച് 
സൂചികായികെ� സ്ഥാാനം.  ഡോകാാവംി�് കാാ�ം 
എംല്ല്ായിെങ്ങളിലുംം പ്രാതിൈന്ധിികാൾ സൃഷ്ടിി
ച്ച്ഡോപ്പിാൾ ഡോകാരളത്ത്ികെ� ശ്രീദ്ധ ഭക്ഷ്യയൈവയം 
പരയാപ്തതയിഡോ�ക്ക് നീങ്ങിയതും നമ്മൾ 
കാ�താണം്.  

ഡോ�ാക്ക്�ൗണ് കാാ�കെത്ത് മാട്ടുപ്പിാവം് 
കൃഷ്ി, അംതിനാവംശയമാായ ൈാമാഗ്രാികാളുകെെ 
വംിതരണംം, ജനകാീയ ഡോഹംാെലുംകാൾ, വംിശപ്പും
രഹംിത ഡോകാരളകെമാന്ന ആശയം തുെങ്ങിയവം

കെയല്ല്ാം.  ഈ പദ്ധതികാൾ വംിഡോകാന്ദ്രീകൃത
മാായി നെപ്പിായി എംന്നതാണം് ഡോകാരളത്ത്ികെ� 
ഡോനെം.  25 വംര്ഷ്കെത്ത് ജനകാീയാസൂത്രിണം 
പാരമ്പരയം, കുടുംംബശ്രീീകെയന്ന കെനടുംംതൂണ്, 
ശ ക്തി വും ം  � ിയ ാ ത്മ കാ വും മാ ായ  ത ഡോ �
ശഭരണംം എംന്നിവംയാണം്  യഥാാര്ത്ഥ്യ
ത്ത്ിൽ നമ്മുകെെ ഭക്ഷ്യയ സുരക്ഷ്യകെെ നകെെല്ല്് 
എംന്നതിൽ തര്ക്കമാില്ല്.

�ക്ഷ്യയസുരക്ഷ്യയിറ്റോല�് 
ഒരു പീടികൂടി

 രാജയകെത്ത് ഭക്ഷ്യയസുരക്ഷ്യാ ഗുണം
നി�വംാര നിയമാം ഫീ�പ്രാദമാായി നെപ്പിാക്കു
വംാൻ �ിയാത്മകാമാായി പ്രാവംര്ത്ത്ിക്കാൻ 
'ഫു�് ഡോൈഫ്റ്റിി ഡോകാരള' നിരവംധാി പദ്ധതികാൾ 
നെപ്പിാക്കുന്നു�്.  ഭക്ഷ്യയസുരക്ഷ്യാ പഞ്ചാായ
ത്ത്്, ഓപ്പിഡോറാഷ്ൻ ൈാഗീര് റാാണംി, ഭക്ഷ്യയസുര
ക്ഷ്യാ �ാബുകാൾ എംന്നിവംകെയാകെക്ക ൈംഡോയാ
ജിപ്പിിക്കാൻ 'ഭക്ഷ്യയസുരക്ഷ്യാ ഭവംന് ' കാഴിയു
ന്നു�്.  ശരിയായ ഭക്ഷ്യണംവുംം സുരക്ഷ്യിത 
ഭക്ഷ്യണംവുംം ഉറാപ്പിാഡോക്ക�ത് ൈര്ക്കാരികെ� 
കൂെി കാെമായാണംഡോല്ല്ാ.  ജങ്ക്് ഫു�് ഉൾപ്പികെെ
യുള്ള അംനാഡോരാഗീയ ഭക്ഷ്യണംശീ�ങ്ങൾ, 
ഉപഡോയാഗീിച്ച് എംണ്ണംയുകെെ പുനരുപഡോയാഗീം, 
പാതഡോയാര തട്ടുകാെകാൾ ഉൾപ്പികെെയുള്ള 
റാഡോസ്റ്റംാറാന്റുകാളികെ� ശുചിതവം എംന്നിവംകെയ

ല്ല്ാം ൈംബന്ധിിച്ച് ൈമാഗ്രാമാാകെയാരു ഡോബാധാ
വംൽക്കരണം പദ്ധതിയും, ആവംശയകെമാങ്ക്ിൽ 
കാര്ക്കശമാായ നിയമാങ്ങളും ഉ�ാകാണംം.  
പരാതി/നിര്ഡോ�ശങ്ങൾക്കായി ഉപഡോഭാക്തൃ 
ൈൗഹൃദ 'കെമാാസൈബൽ ആപ്പി് ', ഡോപാര്െൽ 
എംന്നിവംയും തുറാന്നിെണംം.    തഡോ�ശ
സ്ഥാാപനങ്ങൾ ഇഡോപ്പിാൾതകെന്ന നെപ്പിാക്കി 
വംരുന്ന ഗ്രാാമാീണം ചന്ത്യകാൾ ശക്തിികെപ്പി
ടുംത്ത്ാം.  ഒരു ഗ്രാാമാത്ത്ികെ� ജനൈംഖയ, 
ഭക്ഷ്യയ ആവംശയങ്ങൾ, ഭഡോക്ഷ്യയാത്പാദനം, 
വംിതരണംം എംന്നിവം വംിശകാ�നം കെചയ്തി് 
ഒരു 'ഭക്ഷ്യയസുരക്ഷ്യാ മാാസ്റ്റംര് പ്ലാാൻ' തയ്യാാറാാ
ക്കാവുംന്നതാണം്.  അംത് ൈമാീപഭാവംിയികെ� 
ഭക്ഷ്യയ മുൻഗീണംനകാകെള ച�നാത്മകാമാാക്കും.  
അംതിഡോ�ക്കായി കെതാഴിലുംറാപ്പി് പദ്ധതിയും 
നി�വംിലുംള്ള മുഴുംവംൻ 'ഡോൈന' കാളും ഒരുമാിക്കു
ന്ന പദ്ധതികാൾ വംിഭാവംനം കെചയ്യാാവുംന്നതു
മാാണം്.  14-ാം പദ്ധതി തുെങ്ങുകായാണംഡോല്ല്ാ.  
'പ്രാാഡോദശികാ ഭക്ഷ്യയവംിപ്ലാവംം' 14-ാം പദ്ധതി
യുകെെ അംജ�കാളിൽ പ്രാമുഖമാായിരിക്കകെെ.  
ഭക്ഷ്യയ സുരക്ഷ്യയികെ� ഡോകാരളത്ത്ികെ� ഡോനെ
ങ്ങൾ നിസ്സാാരമാകെല്ല്ന്നറാിയാം. എംങ്ക്ിലുംം 
ഓര്ക്കുകാ, ആഡോരാഗീയ ഡോകാരളത്ത്ിഡോ�യ്ക്കുള്ള 
ഏറ്റ്വുംം മാികാച്ച് നിഡോക്ഷ്യപമാാണം് സുരക്ഷ്യിത 
ഭക്ഷ്യണംം.
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 ഹുസൈസ്ൻ. എം. മാിന്നത്തി്

കേ�ാബൽ ഹം�ഗീർ ഇൻഡക്സ്്  2021 -

ഇന്ത്യയയിിടെ� വിിശപ്പിിടെ� 
യിാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങൾ

2015 ൽ നൂഡോയാര്ക്കിൽ നെന്ന ഐകായ
രാഷ്ട്രൈഭ ൈഡോമ്മളനം ആഡോഗീാള വംികാൈ
നത്ത്ികെ� മാാനദണ്ഡമാായി 17 സുസ്ഥാിര 
വംികാൈന�ക്ഷ്യയങ്ങൾക്ക് (SDG) രൂപം 
നൽകുകായും ഈ �ക്ഷ്യയങ്ങൾ 'അംജ� 
2030' ആയി പ്രാഖയാപിക്കുകായും കെചയ്യുകായു
�ായി. 2030 ഓെ് കൂെി ഡോ�ാകാ രാജയങ്ങൾ 
ഈ �ക്ഷ്യയങ്ങൾ ഡോനെി എംടുംക്കുന്നതിനാ
യുള്ള തീവ്രശ്രീമാങ്ങൾ നെത്ത്ാനും ഐകായ
രാഷ്ട്രൈഭ ആഹംവാനം കെചയ്യുകായു�ായി. 
ഈ �ക്ഷ്യയത്ത്ിൽ ര�ാമാഡോത്ത്തും ഏറ്റ്വുംം 

പ്രാധാാനകെപ്പിെ �ക്ഷ്യയങ്ങളിൽ ഒന്നാണം് 
വംിശപ്പിില്ല്ായ്മ, ഭക്ഷ്യയസുരക്ഷ്യ, കെമാച്ച്കെപ്പിെ 
ഡോപാഷ്കാാഹംാരം എംന്നിവം രാജയങ്ങൾ 
ഉറാപ്പി് വംരുത്തുകാ എംന്നത്. എംല്ല്ാ ജനങ്ങൾ
ക്കും പ്രാഡോതയകാിച്ച്് ദുര്ബ� ൈാഹംചരയത്ത്ിൽ 
കാഴിയുന്ന കുെികാൾ അംെക്കമുള്ളവംര്ക്ക് 
വംര്ഷ്ം മുഴുംവംൻ മാതിയായതും ഡോപാഷ്കാ 
ൈമൃദ്ധവുംമാായ ഭക്ഷ്യണംം ഉറാപ്പിാക്കുകാ, 5 
വംയസ്സാിൽ താകെഴയുള്ള കുെികാളികെ� വംളര്ച്ച് 
കുറാവുംം, കാൗമാാരക്കാരായ കെപണ്കുെികാൾ, 
ഗീര്ഭിണംികാൾ, മു�യൂട്ടുന്ന അംമ്മമാാര്, 

വൃദ്ധര് തുെങ്ങിയവംരികെ� എംല്ല്ാ വംിധാ 
ഡോപാഷ്കാാഹംാര കുറാവുംം ഇല്ല്ാതാക്കുകാ, 
കാാര്ഷ്ികാ ഡോമാഖ�യികെ� ഉൽപ്പിാദന ക്ഷ്യമാത 
ഇരെിയാക്കുകാ, സുസ്ഥാിര ഭക്ഷ്യയ ഉൽപാദനം 
ഉറാപ്പിാക്കുകാ, ജനിതകാ സൈവംവംിധായവംൽക്ക
രണംം, ഗ്രാാമാീണം ഡോമാഖ�യികെ� അംെിസ്ഥാാന 
ൈൗകാരയം, ഗീഡോവംഷ്ണംം ൈാഡോങ്ക്തികാവംിദയ 
എംന്നിവം ഈ �ക്ഷ്യയത്ത്ിഡോ�ക്കുള്ള സൂചികാ
കാളായും നിശ്ചയിക്കുകായു�ായി. വംിശപ്പി് 
രഹംിത ഡോ�ാകാം എംന്ന �ക്ഷ്യയത്ത്ിഡോ�ക്ക് 
ഡോ�ാകാരാജയങ്ങൾ നെത്തുന്ന ശ്രീമാങ്ങൾക്കി
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കവര് സ്റ്റോ�ോറിി



െയിൽ പുറാത്ത്് വംന്ന ഡോ�ാബൽ ഹംംഗീര് 
ഇൻ�ക്സ്് (2021) റാിഡോപ്പിാര്െിന് ഏകെറാ പ്രാാ
ധാാനയമു�്. 116 രാജയങ്ങളുകെെ പെികായിൽ 
ഇന്ത്യയയുകെെ 101-ാം റാാങ്ക്് രാജയം ഡോനരിടുംന്ന 
വംിശപ്പിികെ� ദുഃസ്ഥാിതി തുറാന്ന് കാാണംിക്കുന്ന
തിനാൽ തകെന്ന ഏകെറാ ചര്ച്ച്യ്ക്ക്് വംഴിവംച്ച്ിട്ടു
�്.  

ആറ്റോഗീോള പീെിണംി സൂ�ി� 
(GHI) 

ആഡോഗീാള ,  ഡോദശീയ ,  പ്രാാഡോദശികാ 
ത�ത്ത്ിൽ വംിശപ്പിികെന ൈമാഗ്രാമാായി 
അംളക്കുന്നതിനും ട്രിാക്ക് കെചയ്യുന്നതിനു
മാായി രൂപകാൽപ്പിന കെചയ്തിിട്ടുള്ളതാണം് 
ആഡോഗീാള പെിണംി സൂചികാ (GHI). വംിശപ്പിി
കെനതികെര നെത്തുന്ന ഡോപാരാെങ്ങളും തിരച്ച്
െികാളും ഡോനെങ്ങളും വംി�യിരുത്തുന്നതിനായി 
ഓഡോരാ വംര്ഷ്വുംം GHI ഡോ�ാര് ആഡോഗീാള 
ത�തത്ത്ിൽ കാണംക്കാക്കുന്നു�്. വംിശ
പ്പിികെനതിരായ ഡോപാരാെകെത്ത്ക്കുറാിച്ചുള്ള 
അംവംഡോബാധാവുംം ഡോബാധാവംൽക്കരണംവുംം 
ഓഡോരാ രാജയങ്ങളികെ�യും വംിശപ്പിികെ� 
അംളവം് താരതമായം കെചയ്യുന്നതിനുള്ള ഫീ�പ്രാ
ദമാായ ഒരു മാാര്ഗ്ഗവുംം കൂെിയാണം് ആഡോഗീാള 
പെിണംി സൂചികാ. വംിശപ്പി് അംളക്കുകാ എംന്നത് 
അംതീവം ൈങ്ക്ീര്ണ്ണംമാായ ഒരു പ്രാ�ിയ 
ആയത് കെകാാ�് തകെന്ന ശാസ്ത്രീീയരീതികാ
ളും മാാനദണ്ഡങ്ങളും ആധാികാാരികാമാായ 
സ്ഥാിതിവംിവംരങ്ങളും ഉപഡോയാഗീിച്ച്ാണം് GHI 
തയ്യാാറാാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഐകായരാഷ്ട്ര 
ൈംഘെനയുകെെ ഭാഗീമാായിട്ടുള്ള യൂനികെൈഫീ്, 
ഫു�് ആ� ് അംഗ്രാികാൾച്ച്ര് ഓര്ഗീസൈന
ഡോൈഷ്ൻ തുെങ്ങിയ ഏജൻൈികാളിൽ 
നിന്നും �ഭയമാായ വംിവംരങ്ങൾ ഉപഡോയാഗീിച്ച്് 
ജര്മ്മനി ആസ്ഥാാനമാായ കെവംൽറ്റ്് ഹംംഗീര് 
സൈഹംൽഫും അംയര്��ികെ� കാണ്ഡോൈണ് 
ഡോവംൾ�് സൈവംഡുംം ഡോചര്ന്നാണം് 2021 കെ� 
GHI സൂചികാ തയ്യാാറാാക്കി റാിഡോപ്പിാര്െ് പ്രാൈി
ദ്ധീകാരിച്ച്ിരിക്കുന്നത്. വംിശപ്പിികെ� ബഹുമുഖ 
ൈവഭാവംം കാകെ�ത്തുന്നതിനായ് പ്രാാധാാന
മാായും നാ�് സൂചകാങ്ങളുകെെ മൂ�യങ്ങളാണം് 
എംടുംത്ത്ിരിക്കുന്നത്.
a) ഡോപാഷ്കാാഹംാരക്കുറാവം്: കാഡോ�ാറാിയുകെെ 

അംെിസ്ഥാാനത്ത്ിൽ രാജയകെത്ത് ആകെകാ 
ജനൈംഖയയിൽ ഡോപാഷ്കാാഹംാരക്കുറാവും
ള്ള ജനൈംഖയയുകെെ അംനുപാതം 

b) കുെ ികാളുകെെ ഭാരക്കുറാവം ്  :  അംഞ്ചാ് 
വംയസ്സാിന് താകെഴയുള്ള കുെികാളിൽ 
ഉയരത്ത്ിനനുൈരിച്ച്് തൂക്കം കുറാവുംള്ള 
കുെികാളുകെെ അംനുപാതം 

c) കുെികാളികെ� വംളര്ച്ച് മുരെിപ്പി്: അംഞ്ചാ് 
വംയസ്സാിന് താകെഴയുള്ള കുെികാളിൽ 
പ്രാായത്ത്ിനനുൈരിച്ച്് ഉയരം കുറാഞ്ഞ 
കുെികാളുകെെ അംനുപാതം 

d) ശിശുമാരണം നിരക്ക്: അംഞ്ചാ് വംയസ്സാിന് 
താകെഴയുള്ള കുെികാളികെ� അംപരയാ
പ്തമാായ ഡോപാഷ്കാാഹംാരത്ത്ികെ�യും 
അംനാഡോരാഗീയകാരമാായ ചുറ്റുപാടുംകാളുകെെ
യും ഭാഗീമാായി ഉള്ള മാരണംനിരക്ക്
ഈ നാ�് സൂചകാങ്ങളുകെെയും ആകെകാ 

ഡോ�ാര് മൂ�യങ്ങൾ ആഡോഗീാളത�ത്ത്ിൽ 0 - 
100 ആയി ഏകാീകാരിച്ച്ിട്ടു�്. ഒരു രാജയത്ത്ി
കെ� നാ�് സൂചകാങ്ങളുകെെയും കൂെി ഡോ�ാര്മൂ
�യം പൂജയം ആകെണംങ്ക്ിൽ അംത് രാജയകെത്ത് 
വംിശപ്പിില്ല്ാത്ത് അംവംസ്ഥാകെയയാണം് കാാണംി
ക്കുന്നത്. രാജയകെത്ത് വംിശപ്പിികെ� സ്ഥാിതി 
ഡോമാാശമാാകുന്നതിന്നുൈരിച്ച്് ഡോ�ാര് ഡോപായ�് 
കൂടുംം. 100 എംന്നത് ഏറ്റ്വുംം ഡോമാാശമാായ 
അംവംസ്ഥാകെയ ആണം് കാാണംിക്കുന്നത്. അംഡോത 
ഡോപാകെ� അംഞ്ചാ് വംയസ്സാിന് താകെഴയുള്ള കുെി
കാളികെ� ഡോപാഷ്കാാഹംാരകുറാവം്, ഭാരക്കുറാവം്, 
വംളര്ച്ച് മുരെിപ്പി്, ശിശുമാരണം നിരക്ക് എംന്നീ 
നാ�് സൂചികാകാളുകെെ മൂ�യങ്ങൾ മാാത്രിഡോമാ 
ആഡോഗീാളത�ത്ത്ിൽ ഡോ�ാര് സ്റ്റംാൻഡോ�ര്
സൈ�ൈ് കെചയ്യുന്നതിനായി കാണംക്കാക്കു
ന്നുള്ളൂ എംന്നതും ഈ സൂചികായുകെെ ഒരു 
പ്രാഡോതയകാതയാണം്. 

GHI കെ�യിലു�ള് 
ഒരു രാജയത്ത്ികെ� GHI ഡോ�ാര് എംത്രി

കെയന്ന് (0- 100) ആ രാജയത്ത്ികെ� നാ�് 
സൂചകാ മൂ�യങ്ങളിൽ നിന്നും മാനസ്സാി�ാക്കാം. 
2016 മുതൽ 2020 വംകെരയുള്ള നാ�് വംര്ഷ്
ക്കാ�യളവംികെ� വംിവംരങ്ങളാണം് ഡോ�ാര് 
കാാണുന്നതിനായി എംടുംത്ത്ിരിക്കുന്നത്. 
ഒരു രാജയത്ത്ികെ� ൈ് ഡോകാാര് മൂ�യം ഉയരും 
ഡോതാറും അംത് കാാണംിക്കുന്നത് കുെികാൾക്കി
െയികെ� രൂക്ഷ്യമാായ ഡോപാഷ്കാാഹംാരക്കുറാ
വുംം, ഭാരക്കുറാവുംം, വംളര്ച്ച് മുരെിപ്പുംം, ശിശു 
മാരണംങ്ങളുമാാണം്. വംിശാ�മാായ അംര്ത്ഥ്യ
ത്ത്ിൽ പറാഞ്ഞാൽ, ഉയര്ന്ന GHI ഡോ�ാര് 
കാാണംിക്കുന്നത് രാജയകെത്ത് ഭക്ഷ്യണംത്ത്ികെ� 


വാി�പ്പ്് രഹിതി 

ശേലാകം എന്ന് ലക്ഷ്യയ
ത്തിശേലക്കാ് ശേലാകരാജ്യ

ങ്ങള് നടത്തുന്ന് 
ശ്രമങ്ങള്ക്കാിടയാില് 

പുറിത്ത് വാന്ന് 
ശേ�ാബ്ല് ഹം�ര് 
ഇന്ഡീക്സ്് (2021) 

റിിശേപ്പ്ാര്ട്ടിന് ഏന്റെറി 
പ്രാധാനയമുണ്ട്്.
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അംഭാവംം, ഡോമാാശം നി�വംാരമുള്ള ഭക്ഷ്യണം
�മാം, അംപരയാപ്തമാായ ശിശു ൈംരക്ഷ്യണം 
രീതികാൾ, അംനാഡോരാഗീയകാരമാായ അംന്ത്യ
രീക്ഷ്യം എംന്നിവം തകെന്നയാണം്. GHI മൂ�യ
ത്ത്ികെ� അംെിസ്ഥാാനത്ത്ിൽ അംഞ്ചാ് കെ�
യിലുംകാൾ തീവ്രത അംളക്കാനായ് ഉപഡോയാ
ഗീിക്കുന്നു. അംവംയുകെെ ഡോ�ാര് മൂ�യം താകെഴ 
കെകാാടുംക്കുന്നു. 

1. താഴ്ന്നത് ( slow) - 9.9 ൽ കുറാവം് 
2. മാിതതവം (Moderate) - 10-19.9
3. ഗുരുതരം (Serious) - 20- 34.9
4. ഭയാനകാം ( Alarming) - 35- 49.9
5. അംഡോങ്ങയറ്റ്ം ഭയാനകാം (Extremely 

alarming) - 50 ന് മുകാളിൽ 

GHI റിോങ്കുംം റ്റോലോ� രോജയങ്ങളും : 
2 0 2 1  കെ �  G H I  റാ ി ഡോ പ്പി ാ ര് െ ി ൽ 

ഡോ�ാകാത്ത്ികെ� 116 രാജയങ്ങകെള റാാങ്ക്് കെചയ്തിി
ട്ടു�്. വംിശപ്പി് ഇല്ല്ായ്മയിൽ കെബ�ാറാൈ് 
തകെന്നയാണം് 2000, 2006, 2012, 2021 
എംന്നീ വംര്ഷ്ങ്ങളിൽ തുെര്ച്ച്യായി ഒന്നാം 
സ്ഥാാനത്ത്് നിൽക്കുന്നത്. GHI ഡോ�ാര് 5 ന് 
താകെഴയുള്ള 18 രാജയങ്ങളാണം് പെികായിൽ 
ഉള്ളത്. ബ്രൈീൽ, സൈചന, ചി�ി, കുസൈവംറ്റ്്, 
തുര്ക്കി, കാൂബ, കെൈര്ബിയ, ഉറുഗീവയ്, 
�ാറ്റ് വിയ എംന്നീ രാജയങ്ങൾ 5 ൽ താകെഴ 
GHI ഡോ�ാര് ഉള്ള രാജയങ്ങളിൽ കെപടുംന്നു. 
ഡോ�ാകാത്ത്ികെ� 49 രാജയങ്ങൾ GHI കുറാഞ്ഞ 
(ഡോ�ാര് 9.9 ന് താകെഴ) ഗീണംത്ത്ിൽകെപ്പിടുംന്നു. 
27.5 ഡോ�ാര് ഡോനെിയ ഇന്ത്യയ 101-ാം സ്ഥാാ
നത്ത്ാണം്. ഗുരുതരം (Serious) വംിഭാഗീ
ത്ത്ി�ാണം് ഇന്ത്യയ ഉൾകെപ്പിെിരിക്കുന്നത്. 
പാപ്പുംവം നൂഗീിനി (102) അംഫീ്ഗീാനിസ്ഥാാൻ 
(103), സൈനജീരിയ (104) ഡോകാാഡോഗീാ (105), 
കെമാാൈാബികാ് (106) ൈിറാാ �ിഡോയാണ്, 
െിമൂര്, കെഹംയ്തിി, സൈ�ബീരിയ, ഉഗീാ�, മാ�ഗീ
�ര്, ഡോകാാംഡോഗീാ, ചാ�്, യമാൻ, ൈിറാിയ, 
കെൈാമാാ�ിയ എംന്നീ രാജയങ്ങളാണം് GHI 
റാാങ്ക്ിൽ ഇന്ത്യയക്ക് പിന്നിലുംള്ളത്. ഇന്ത്യയയുകെെ 
അംയൽ രാജയങ്ങൾ അംെക്കം ഇന്ത്യയകെയ 
ഡോപ്പിാകെ� ൈാമ്പത്ത്ികാ ശക്തിി അംല്ല്ാത്ത് 
പ� രാജയങ്ങളും പെിണംി സൂചികാ റാാങ്ക്ിൽ 
ഇന്ത്യയഡോയക്കാൾ ഏകെറാ മുന്നി�ാകെണംന്നുള്ള 
വംസ്തുത ഏകെറാ ആശങ്ക്ക്ക് വംഴി വംയ്ക്കുന്നു�്. 
അംര്ജ�ീന (19), കാൈാക്കിസ്ഥാാൻ (28), 
ൈൗദി അംഡോറാബയ (29), അംഡോമാരിക്ക (32), 
ഇറാാൻ (35), കെകാാളംബിയ (44), തായി�ാ�് 
(53), ഒമാാൻ(55), ഈജിപ്റ്റ്് (56), ൈൗത്ത്് 
ആഫ്രിിക്ക (60), ശ്രീീ�ങ്ക് (65), മായാൻമാര് 

(71), ഇഡോന്ത്യാഡോനഷ്യ (73), ബം�ാഡോദശ് (76), 
ഡോനപ്പിാൾ ( 76), ഇറാാഖ് (86), പാക്കിസ്ഥാാൻ 
(92), സു�ാൻ (95) എംന്നിവം മാറ്റ്് ചി� രാജയ
ങ്ങളുകെെ റാാങ്ക്ാണം്. റാിഡോപ്പിാര്െിൽ അംവംൈാന 
റാാങ്ക്ിൽ ഉള്ള രാജയം ഡോൈാമാാ�ിയ (116) 
ആണം്. ആകെകാ 135 രാജയങ്ങളുകെെ വംിവംരങ്ങ
ളാണം് റാിഡോപ്പിാര്െിനായി വംിശകാ�ന വംിഡോധാ
യമാാക്കിയത് ഇതിൽ 19 രാജയങ്ങളുകെെ 
വംിശദമാായ വംിവംരങ്ങൾ �ഭയമാാകാാത്ത്തി
നാൽ റാാങ്ക്ിങ്ങിൽ നിന്നും ഈ രാജയങ്ങകെള 
ഒഴിവംാക്കി 116 രാജയങ്ങകെള ഉൾകെപ്പിടുംത്ത്ി 
റാ ി ഡോപ്പിാര്െ ്  പ്രാൈിദ്ധീകാര ിക്കുകായാണം് 
കെചയ്തിത്.  

GHI ഇന്ത്യയ�് �ൽകുന്ന 
സൂ���ള്

 2030 ൽ ആഡോഗീാള ത�ത്ത്ിൽ ഡോനെി 
എംടുംക്കുന്നതിനായി ഐകായരാഷ്ട്ര ൈഭ 
മുഡോന്നാെ് വംയ്ക്കുന്ന അംജ� 2030 യികെ� 
സുപ്രാധാാന സുസ്ഥാിര വംികാൈന �ക്ഷ്യയ
ങ്ങളിൽ (SDG) ഒന്നായ 'വംിശപ്പി് രഹംിത 
രാജയം' (Zero Hunger) എംന്ന ഡോനെം 
ഇന്ത്യയ അംെക്കമുള്ള പ� രാജയങ്ങൾക്കും 
അംതിവംിദൂരമാാകെണംന്നാണം് റാിഡോപ്പിാര്െ് സൂചന 
നൽകുന്നത്. ആഡോഗീാള പെിണംി സൂചികാ 
അംെിസ്ഥാാനമാാക്കിയുള്ള നി�വംികെ� കെപ്രാാ
ജക്ഷ്യനുകാൾ കാാണംിക്കുന്നത്, ഇന്ത്യയയെ

ക്കമുള്ള 47 രാജയങ്ങൾക്ക് 2030 കുറാഞ്ഞ 
പെിണംി എംന്ന �ക്ഷ്യയം ഡോപാലുംം സൈകാവംരി
ക്കുവംാൻ ൈാധാിക്കികെല്ല്ന്നാണം് റാിഡോപ്പിാര്െ് 
ചൂ�ിക്കാണംിക്കുന്നത്. ഇക്കാരയം ൈമാീപ
കാാ�ത്ത്് പുറാത്ത്ിറാങ്ങിയ പ� റാിഡോപ്പിാര്ട്ടു
കാളും ഇതിഡോനാെകാം തകെന്ന മുന്നറാിയിപ്പി് 
നൽകാിയിട്ടു�്.  2021 കെ� നൂട്രിീഷ്ൻ ഇൻ 
ദി ഡോവംൾ�് റാിഡോപ്പിാര്ട്ടും രാജയകെത്ത് ഭക്ഷ്യയ 
അംരക്ഷ്യിതാവംസ്ഥാകെയ കുറാിച്ച്് ഊന്നിപ്പിറാ
യുന്നു�്. COVID-19 പാൻകെ�മാിക്കിന് 
മുമ്പുതകെന്ന ഇന്ത്യയയിൽ കുെികാൾക്കിെയിൽ 
ഡോപാഷ്കാാഹംാരക്കുറാവം് വംര്ദ്ധിച്ചു കെകാാ�ി
രിക്കുകായാകെണംന്ന് ഭക്ഷ്യയ പ്രാതിൈന്ധിികാ
കെളക്കുറാിച്ചുള്ള ആഡോഗീാള റാിഡോപ്പിാര്െ് 2021 ഉം 
ചൂ�ിക്കാണംിച്ച്ിട്ടു�്. എംന്നാൽ ഡോകാാവംി�് 
മാഹംാമാാരി ഉയര്ത്ത്ിയ പ്രാതിൈന്ധിികാൾ 
ഇന്ത്യയയുകെെ നി� കൂടുംതൽ വംഷ്ളാക്കി 
എംന്നതാണം് യഥാാര്ഥായം.

അം�മാാൈക്തിമാായ ൈംഘര്ഷ്ങ്ങൾ 
ഡോപാലുംം ഭക്ഷ്യയ പ്രാതിൈന്ധിിക്കുള്ള പ്രാധാാന 
കാാരണംമാായി റാിഡോപ്പിാര്െ് ചൂ�ിക്കാണംിക്കു
ന്നു. ഉൽപ്പിാദനം, വംിളകെവംടുംപ്പി്, ൈം�രണംം, 
ഗീതാഗീതം മുതൽ ഉൽപാദന ഉപകാര
ണംങ്ങളുകെെ വംിതരണംം, ധാനൈഹംായം, 
വംിപണംനം, ഉപഡോഭാഗീം എംന്നിങ്ങകെന ഭക്ഷ്യയ 
ൈംവംിധാാനങ്ങളുകെെ എംല്ല്ാ ഡോമാഖ�കാകെളയും 
ഇത്ത്രം ൈംഘര്ഷ്ങ്ങൾ വം�ിയ രീതിയിൽ 
ബാധാിക്കുന്നു�്. കൂൊകെത ൈര്ക്കാര് പിൻ
തുെരുന്ന നയങ്ങൾ പ്രാഡോതയകാിച്ച്് കാാര്ഷ്ികാ 
ഡോമാഖ�യിൽ, കാാ�ാവംസ്ഥാാ വംയതിയാനം 
എംന്നിവംയും വംിശപ്പിികെ� തീവ്രതക്ക് ശക്തിി 
പകാരുന്നതാണം്. റാിഡോപ്പിാര്െിൽ പരാമാര്ശി
ക്കുന്ന പ� പ്രാതികൂ� വംസ്തുതകാളും ഇന്ത്യയ
യിൽ ഉള്ളതും അംവംകെയല്ല്ാം ഇന്ത്യയയുകെെ 
റാാങ്ക്് താഴ്ത്തുന്നതിനും കാാരണംമാായിട്ടു�്. 
ഇതിന് പുറാഡോമാ രാജയത്ത്് വംര്ദ്ധിച്ച്് വംരുന്ന 
കെതാഴി�ില്ല്ായ്മയും പ്രാഡോതയകാിച്ച്് യുവംാക്കൾ
ക്കിെയികെ�യും സ്ത്രീീകാൾക്കിെയികെ�യും 
കെതാഴിൽ ഇല്ല്ായ്മയും, വംൻ ഡോതാതിൽ ഉള്ള 
കെതാഴിൽ നഷ്ടിവുംം ,വംര്ദ്ധിച്ച്് വംരുന്ന ൈാമ്പ
ത്ത്ികാ അംൈമാതവവുംം, ജനങ്ങളുകെെ അംവംസ്ഥാ 
കൂടുംതൽ ദുഷ്കരം ആക്കിയിട്ടു�്. ഇന്ത്യയയികെ� 
29.5% ജനങ്ങളും ദാരിദയ ഡോരഖക്ക് താകെഴയാ
കെണംന്നുള്ള രംഗീരാജൻ കാമ്മറ്റ്ി റാിഡോപ്പിാര്ട്ടും 
ഇഡോതാകെൊപ്പിം ഡോചര്ത്ത്് വംായിഡോക്ക�
താണം്. 

കെതാഴി�ില്ല്ായ്മ, അംൈമാതവം, ദാരിദയം 
എംന്നിവം അംതിജീവംിക്കുന്നതിനായ് ഭക്ഷ്യയ 
സുരക്ഷ്യാ നിയമാവുംം, ഡോദശിയ ഗ്രാാമാീണം 
കെതാഴിലുംറാപ്പി് നിയമാവുംം രാജയത്ത്് നെപ്പിി
�ാക്കിയതിന് പുറാഡോമാ ഒെനവംധാി ഡോക്ഷ്യമാ 


ഇന്തയയുന്റെട അംയാല് 
രാജ്യങ്ങള് അംടക്കാം 
ഇന്തയന്റെയാ ശേപ്പ്ാന്റെല 

സാമ്പത്തിക �ക്തിി 
അംല്ലാത്ത �ല രാജ്യങ്ങ

ളും �ട്ടിണി സൂ�ിക 
റിാങ്കിംില് ഇന്തയശേയാക്കാാള് 
ഏന്റെറി മുന്ന്ിലാന്റെണന്നുള്ള 
വാസ്തുതി ഏന്റെറി ആ�ങ്കിംക്കാ് 

വാഴിി വായ്ക്കുന്നുണ്ട്്. 
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വംികാൈന പദ്ധതികാളും ഡോകാന്ദ്രൈര്ക്കാര് 
നെപ്പിി�ാക്കുന്നുകെ�ങ്ക്ിലുംം ദാരിദ്രയവുംം 
വംിശപ്പുംം ഇല്ല്ായ്മ കെചയ്യുന്നതിൽ രാജയം 
പിഡോന്നാെ് ഡോപാകുന്നു�് എംന്നതും ശ്രീഡോദ്ധ
യമാാണം്. രാജയത്ത്് നെപ്പിി�ാക്കിയ ഡോനാെ് 
നിഡോരാധാനവുംം, GST യും ഡോകാാവംി�് തീര്ത്ത് 
ൈാമ്പത്ത്ികാ ആഘാതവുംം രാജയത്ത്് നെപ്പിി
�ാക്കുന്ന ഡോകാാര്പ്പിഡോറാറ്റുകാൾക്കനുകൂ�മാായ 
ഉദാരവംൽക്കരണം ൈാമ്പത്ത്ികാ നയങ്ങളും 
ൈര്ക്കാര് നെപ്പിി�ാക്കുന്ന പ� ഡോക്ഷ്യമാ പ്രാ
വംര്ത്ത്നങ്ങളുകെെയും ഫീ�ം ഇല്ല്ാതാക്കിയിട്ടു
�്. 2020 കെ� റാിഡോപ്പിാര്െ് പ്രാകാാരം ഇന്ത്യയയുകെെ 
റാാങ്ക്് 97 (ആകെകാ 107 രാജയങ്ങൾ) എംന്നത് 
മാാറ്റ്ി നിര്ത്ത്ി ഡോനാക്കിയാൽ ൈമാീപ കാാ�
കെത്ത്ാന്നും 100ൽ താകെഴ ഒരു റാാങ്ക്ിഡോ�ക്ക് 
എംത്ത്ാൻ ഇന്ത്യയക്ക് കാഴിഞ്ഞിെില്ല് എംന്നതും 
ശ്രീഡോദ്ധയമാാണം്.

2011  കെ� കെൈൻൈൈ് പ്രാകാാരം 
രാജയകെത്ത് ജനൈംഖയയിൽ 13.5% ഉള്ള കുെി
കാളുകെെ വംികാൈനത്ത്ിന് രാജയം ഏകെറാ ശ്രീദ്ധ 
നൽഡോകാ�ത് തകെന്നയാണം്. 2021 പ്രാൈി
�ീകാരിച്ച് ൈാമ്പിൾ രജിഡോ�ഷ്ൻ ൈിസ്റ്റംം 
(SRS) റാിഡോപ്പിാര്െിൽ രാജയകെത്ത് ആഡോരാഗീയ 
രംഗീകെത്ത് പ്രാധാാന സൂചികായായ ശിശു 
മാരണം നിരക്ക് (IMR) ഡോനാക്കിയാൽ 2019 
ൽ 1000 കുെികാൾ ജനിക്കുഡോമ്പാൾ നിശ്ചിത 
കാാ�യളവംിൽ ഒരു വംയസ്സാിൽ താകെഴ മാരിക്കു
ന്ന കുെികാളുകെെ എംണ്ണംം ഇന്ത്യയയിൽ ശരാശരി 
30 ആകുഡോമ്പാൾ ഡോകാരളത്ത്ിൽ IMR ആറാ് 
ആകെണംന്നുള്ളത് ഡോകാരളം നെത്തുന്ന കാാൽ
വംയ്പുകാൾ ശരിയായ ദിശയിൽ തകെന്നയാണം് 



എംന്നത്  അംെ ിവംരയിെ ്  പറായുന്നു�് . 
ഫീിൻ�� ്, ഡോനാര്കെവം, ൈിംഗീപ്പൂര്, ഐൈ് 
�ൻ�്, ജപ്പിാൻ തുെങ്ങിയ രാജയങ്ങളിൽ 
IMR ര�് മാാത്രിമാാകെണംന്നുള്ള കാണംക്കുകാൾ 
കുെികാളുമാായി ബന്ധികെപ്പിെ വംികാൈന പ്രാ
വംര്ത്ത്നങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയ ഇനിയും ഏകെറാ 
മുഡോന്നാെ് ഡോപാകാാനുകെ�ന്ന് തകെന്നയാണം് 
കാാണംിക്കുന്നത്. ഈ ഡോമാഖ�യിൽ ഡോകാരളം 

ന െ ത്തു ന്ന  ഇ െ കെ പ െ ലും കാ ൾ  ഡോ ദ ശ ിയ 
ത�ത്ത്ിൽ ശ്രീദ്ധിക്കകെപ്പിെിട്ടുള്ളതുമാാണം്. 
2021 കെ� ഡോദശിയ കുടുംംബ ആഡോരാഗീയ 
ൈര്ഡോവ്വ (NFHS-5) ശിശുവംികാൈനവുംമാായി 
ബന്ധികെപ്പിെ കാണംക്കുകാൾ പരിഡോശാധാി
ച്ച്ാലുംം GHI സൂചികാകാളിൽ ൈംസ്ഥാാനം 
ഡോനെിയ പുഡോരാഗീതി താരതമായം കെചയ്യാാൻ 
ൈാധാിക്കും. പ്രാാഡോദശികാ ൈര്ക്കാറുകാളുകെെ 
പദ്ധതി വംിഹംിതത്ത്ിൽ 5% തുകാ നിര്ബ
ന്ധിമാായും ശിശുഡോക്ഷ്യമാ പ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങൾക്ക് 
വംകായിരുത്തുകായും ശിശുഡോക്ഷ്യമാ പദ്ധതികാൾ 
ഏകെറ്റ്ടുംക്കുകായും കെചയ്യുന്നതിനാൽ GHI 
സൂചികായുകെെ ഡോ�ാറുകാൾ ഡോദശിയത�വും
മാായി താരതമായം കെചയ്യുഡോമ്പാൾ ഡോകാരളത്ത്ിൽ 
വംളകെര കുറാവംാകെണംന്ന് കാാണംാം. ചുരുക്ക
ത്ത്ിൽ ആഡോഗീാള വംിശപ്പി് സൂചികാ റാിഡോപ്പിാര്
െ് ഉയര്ത്തുന്ന കെവംല്ലുവംിളികാൾ വംളകെരയ
ധാികാം ൈങ്ക്ീര്ണ്ണംമാാണം്. പെിണംി, ദാരിദയം, 
ൈംഘര്ഷ്ം, കാാ�ാവംസ്ഥാാ വംയതിയാനം, 
COVID-19 കെ� ൈാമ്പത്ത്ികാ ആഘാതം, 
ശിശുഡോക്ഷ്യമാം എംന്നിവം സൈകാകാാരയം കെചയ്യു
ന്നതിൽ രാജയം കൃതയമാായ കാാൽകെവംയ്പുകാൾ 
നെഡോത്ത്�തായിട്ടു�്. അംത് പ്രാാഡോദശികാ 
ത�ത്ത്ിൽ നിന്ന് തകെന്ന ഡോവംണംം ആരംഭി
ക്കുവംാൻ എംന്ന് റാിഡോപ്പിാര്െ് പറായാകെത 
പറായുന്നു�്. 

1
ലേ�ഖകന് ലേ�റ്റ്് പ്ലാാ�ിംഗ്് ലേ�ാര്ഡ്്

നെഡ്പൂട്ടിി ഡ്യറക്ടറാണ്്

 2030 ല് ആശേ�ാളം തിലത്തില് 
ശേനടി എടുക്കുംന്ന്തിിനായാി 

ഐകയരാഷ്ട്ര സഭ മുശേന്ന്ാട്ട് 
വായ്ക്കുന്ന് അംജ്ണ്ട് 2030 യാിന്റെല 

സുപ്രധാന സുസ്ഥാിര വാികസന 
ലക്ഷ്യയങ്ങളംില് (SDG) ഒന്ന്ായാ 
'വാി�പ്പ്് രഹിതി രാജ്യം' (Zero 
Hunger) എന്ന് ശേനട്ടം ഇന്തയ 

അംടക്കാമുള്ള �ല രാജ്യങ്ങള്ക്കുംം 
അംതിിവാിദൂരമാന്റെണന്ന്ാണ് 

റിിശേപ്പ്ാര്ട്ട് സൂ�ന നല്കുന്ന്തി്.
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കാണ്ണൂര് ജില്ല്യികെ� വംളപെണംം ഗ്രാാമാ
പഞ്ചാായത്ത്് സൈ�ബ്രറാി,  സൈ�ബ്ര

റാികാളുകെെ ആഡോഗീാള ൈംഘെനയായ 
IFLA (International Federation 
of Library Associations and 
Institutions) യുകെെ ഡോ�ാകാ സൈ�ബ്രറാി 

ഭൂപെത്ത്ിൽ കാഴിഞ്ഞ മാാൈം അംെയാളകെപ്പി
ടുംത്ത്കെപ്പിട്ടു. ഇന്ത്യയയികെ� ഒരു തഡോ�ശഭരണം 
സൈ�ബ്രറാിയുകെെ പ്രാവംര്ത്ത്നം ഇഫ്ല ഡോരഖകെപ്പി
ടുംത്ത്കെപ്പിടുംന്നത്  ഒരുപഡോക്ഷ്യ ആദയമാാവംാം. 
ഡോകാാവംി�് ഡോ�ാക്ക്കെ�ൗണ് കാാ�ത്തും 
തുെര്ന്നും പ്രാഡോദശകെത്ത് ജനങ്ങൾക്ക്, പ്രാഡോതയ

കാിച്ച്് കുെികാൾക്കായി സൈ�ബ്രറാി നെത്ത്ിയ 
പ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങളാണം് ഈ അംംഗീീകാാര
ത്ത്ിന് ഇെയാക്കിയത്. ഇഫ്ലയുകെെ തകെന്ന 
‘ഡോകാാവംി�് കാാ�വുംം, ഡോ�ാകാ സൈ�ബ്രറാികാ
ളും’ എംന്ന റാിഡോപ്പിാര്െിൽ ഇന്ത്യയയിൽ നിന്ന് 
പരാമാര്ശിക്കകെപ്പിെ നാ�് സൈ�ബ്രറാികാ

 ബിറ്റോ�ോയ് മാോതിു

വിളപെണി� ഗ്രാാമപഞ്ചാായിത്ത് ലൈ�ബ്രറാി 
അഥാവിാ ഗ്രാാമത്തിടെ� സർവ്വ��ാശാ�
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ളിൽ ഒന്നും വംളപെണംം ഗ്രാാമാപഞ്ചാായത്ത്് 
സൈ�ബ്രറാിയാണം്. സൈ�ബ്രറാികാഡോള പറ്റ്ിയുള്ള 
പരമ്പരാഗീത ൈങ്ക്ൽപ്പിങ്ങൾക്കപ്പുംറാം, ഒരു 
ഗ്രാാമാ വംിജ്ഞാാന ഡോകാന്ദ്രം എംന്ന അംര്ത്ഥ്യ
ത്ത്ിഡോ�ക്കുള്ള പ്രായാണംമാാണം് വംളപെണംം 
ഗ്രാാമാ പഞ്ചാായത്ത്ികെ� ഗ്രാന്ഥശാ�യുഡോെത്. 
കാഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചാ് വംര്ഷ്ങ്ങൾ കെകാാ�് 
നിര്മ്മികെച്ച്ടുംത്ത് വംയതയസ്തിമാായ ഒരു ജനകാീ
യാസൂത്രിണം കാഥാ.

പീിന്നോമ്പുറിം
വംലുംപ്പിത്ത്ിൽ ഡോകാരളത്ത്ികെ� ഏറ്റ്വുംം 

കെചറാിയ ഗ്രാാമാപഞ്ചാായത്ത്ാണം് വംളപ
െണംം. എംൊയിരത്ത്ിനടുംത്ത്് മാാത്രിമാാണം് 
ജനൈംഖയ. 1950ൽ ഡോകാായമ്പത്തൂരികെ� 
അംന്നകെത്ത് മുൻൈിപ്പിൽ കെകാൗണ്ൈിലും
കാളുകെെയും ഡോ�ാക്കൽ ഡോബാര്ഡുംകാളുകെെ
യും കെ�പൂെി �യറാക്ടറാായിരുന്ന െി.എംം 
രാമാൈവാമാ ി  400  രൂപ അംനുവംദിച്ച്ത് 
വംഴിയാണം് സൈ�ബ്രറാിക്ക് തുെക്കമാാവുംന്നത്. 
കാച്ച്വംെത്ത്ിലുംം വംയവംൈായത്ത്ിലുംം ൈമൃ
ദ്ധമാായിരുന്നു വംളപെണംം. 1970കാളിൽ 
സൈ�ബ്രറാിക്ക് മുഴുംവംൻ ൈമായ സൈ�ഡോബ്രറാിയ
കെനയും അംനുവംദിച്ചു. അംത്ത്രം സൈ�ഡോബ്രറാി
യന്മാാരുള്ള ഡോകാരളത്ത്ികെ� 69 പഞ്ചാായത്ത്് 
ഗ്രാന്ഥശാ�കാളിൽ  ഒന്ന്. വംളകെര കെചറാിയ 
കെകാെിെത്ത്ിൽ അംൽപ്പിമാാത്രിം പുസ്തികാങ്ങളും 
ഏതാനും പത്രി മാാൈികാകാളുമാായി പ്രാവം
ര്ത്ത്ിച്ച്് വംന്ന സൈ�ബ്രറാിക്ക് ജനകാീയാസൂ
ത്രിണം കാാ�ഘെത്ത്ിൽ ഉ�ായത് വം�ിയ 
മാാറ്റ്മാാണം്. ൈാഹംിതയ –ൈാം�ാരികാ 
ഡോമാഖ�യിൽ ആഴത്ത്ിൽ ഡോവംഡോരാെമുള്ള 
നാൊണം് വംളപെണംം. എംം.ആര്.കെകാ.ൈി, 
വംളപെണംം അംബ്ദുല്ല് തുെങ്ങി ഭൂതകാാ�ത്ത്ിൽ 
നാകെമ്പടുംത്ത് എംഴുംത്ത്ികെ� ആ നാൾവംഴി 
പ്രാശസ്തി എംഴുംത്തുകാാരൻ ശിഹംാബു�ീൻ 
കെപായ്ത്തുംംകാെവംിൽ എംത്ത്ി നിൽക്കുന്നു. ആ 
ൈാം�ാരികാ തുെര്ച്ച്യികെ� നിര്ണംായകാ 
ൈാന്നിദ്ധയമാാണം് വംളപെണംം പഞ്ചാായ
ത്ത്് സൈ�ബ്രറാി. പ്രാഡോദശകെത്ത് ജനങ്ങളുകെെ 
വംിജ്ഞാാന ൈാം�ാരികാ ആവംശയങ്ങകെള 
മുൻ നിര്ത്ത്ി, വംിവംിധാങ്ങളായ പ്രാവംര്ത്ത്
നങ്ങൾ ആവംിഷ്കരിച്ച്് നെപ്പിി�ാക്കിയത് 
വംഴി, സൈ�ബ്രറാി നാെികെ� അംനിവംാരയ 
ൈാമൂഹംയ സ്ഥാാപനമാായി മാാറാി.  2008 ൽ 
സൈ�ബ്രറാിക്ക് കെമാച്ച്കെപ്പിെ കെകാെിെ ൈൗകാരയം 
പഞ്ചാായത്ത്് ഒരുക്കി. 2019ൽ സൈ�ബ്രറാി 
ആധുനികാവംത്കാരണംത്ത്ിന് അംന്നകെത്ത് 
എംം.എംൽ.എം കെകാ.എംം ഷ്ാജി 33.7 �ക്ഷ്യം 
രൂപ അംനുവംദിച്ചു. ധാനകാാരയ മാന്ത്ര്യി െി.എംം 

ഡോതാമാൈ് ഐൈക്കികെ� ഇെകെപെ�ിലൂകെെ 
ൈംസ്ഥാാന ൈര്ക്കാരികെ� പ്രാഡോതയകാ 
അംനുമാതിയും നവംീകാരണം പ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങ
ൾക്ക് �ഭിച്ചു.  സൈ�ബ്രറാി വംികാൈനത്ത്ിന്, 
വംയവംൈായികാളും, സൈ�ബ്രറാി കൂൊയ്മകാളും, 
വംായനക്കാരും, പ്രാഡോദശകെത്ത് ക്ലബ്ബുകാളും, 
കുടുംംബശ്രീീ പ്രാവംര്ത്ത്കാരും, കുെികാളും ഒകെക്ക 
ഭരണംൈമാിതികെക്കാപ്പിം സൈകാഡോകാാര്ത്ത്് 
നിന്നു. ഡോകാരള ഡോസ്റ്റംറ്റ്് സൈ�ബ്രറാി കെകാൗണ്ൈി
�ികെ� നിര്ഡോ�ാഭമാായ പിന്തുണംകാളും കാിെി. 
വംളപെണംം ഗ്രാാമാപഞ്ചാായത്ത്് സൈ�ബ്രറാി 

ഇന്ന് കാാണുന്ന രൂപത്ത്ിഡോ�ക്ക് വംളര്ന്ന
തികെ� പിന്നികെ� കാഥാ അംങ്ങകെന ചുരുക്കി 
എംഴുംതാം. എംന്നാൽ കെകാെിെത്ത്ികെ� വംലും
പ്പിത്ത്ിനപ്പുംറാം, ഒരു സൈ�ബ്രറാി നാെിന് എംന്ത്യ് 
ഡോൈവംനം കെചയ്യുന്നു എംന്ന കാാരയമാാണം് ചര്ച്ച് 
കെചയ്യാകെപ്പിഡോെ�ത്. 

സൈലബ്രറിി �ോഴ്ച�ള്
ഗ്രാീൻ സൈ�ബ്രറാിയ ിഡോ�ക്ക്  ചുവംെ ് 

വംയ്ക്കുന്നു�് വംളപെണംം പഞ്ചാായത്ത്് 
ഗ്രാന്ഥശാ�. ഇ�ട്രിിൈിറ്റ്ി ആവംശയങ്ങൾ 
പൂര്ണംമാായും ഡോൈാളാറാി�ാണം് . അംകാത്തും 
പുറാത്തും പൂഡോന്ത്യാെങ്ങൾ ഒരുങ്ങി വംരുന്നു. 
വംിശ്രുത അംര്ജ�ീനിയൻ എംഴുംത്തുകാാരൻ 
ഡോബാര്ഹംൈ് ഒരിക്കൽ ഇങ്ങകെന കുറാിച്ചു. 
‘ൈവര്ഗ്ഗം എംകെ� ൈങ്ക്ൽപ്പിത്ത്ിൽ ഒരു 
സൈ�ബ്രറാിയാണം്. എംല്ല്ാ മാനുഷ്യഡോരയും, 
നന്മാകാഡോളയും വം ിഡോവംചനങ്ങളില്ല്ാകെത 
ഡോചര്ത്ത്് വംച്ച്്  ഗ്രാാമാത്ത്ികെ� വംിജ്ഞാാന 
– ൈാം�ാര ികാ പ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങളുകെെ 
ഡോകാന്ദ്രം എംന്ന അംര്ത്ഥ്യത്ത്ിഡോ�ക്ക് വംളരുന്ന 
ഏകെതാരു സൈ�ബ്രറാിക്കും ആ വംിഡോശഷ്ണംം 
തീര്ച്ച്യായും ഡോചരും. പന്ത്ര്യ�ായിരത്ത്ി�
ധാികാം പുസ്തികാങ്ങൾ, പതികെനാന്ന് പത്രിങ്ങ
ളും ഇരുപത്ത്ിയഞ്ചാി�ധാികാം ആനുകാാ�ി
കാങ്ങളും, ൈി.�ി സൈ�ബ്രറാി, കുെികാളുകെെ 
സൈ�ബ്രറാി, മാികാച്ച് റാഫീറാൻൈ് ഡോശഖരം, 
പ്രാാഡോദശികാ ഡോ�ാക്കുകെമാഡോ�ഷ്ൻ, കാി� 
പുസ്തികാങ്ങളുകെെ കാളക്ഷ്യൻ ഒകെക്ക ഇവംികെെ 
ഒരുക്കിവംച്ച്ിരിക്കുന്നു. വംിഷ്യാധാിഷ്ഠിിതമാായി 
പുസ്തികാങ്ങകെള തരം തിരിച്ച്ിരിക്കുന്നു. ഡോകാാഹം 
എംന്ന ഫ്രിീ ഡോൈാഫ്റ്റി് കെവംയര് ഉപഡോയാഗീിച്ച്് 
പൂര്ണംമാായും കാമ്പൂെസൈറാൈ് കെചയ്തിിട്ടു�്. 
റാഫീറാൻൈ് വംിഭാഗീത്ത്ിൽ, വംായനക്കാ


പ്രശേ��ന്റെത്ത ജ്നങ്ങളുന്റെട 
വാിജ്ഞാാന സാംസ്കാാരിക 

ആവാ�യങ്ങന്റെളം മുന് നിര്ത്തി, 
വാിവാിധങ്ങളംായാ 

പ്രവാര്ത്തനങ്ങള് ആവാിഷ്കരിച്ച്് 
നടപ്പ്ിലാക്കാിയാതി് വാഴിി, 

ബൈലബ്രറിി നാടിന്റെ� അംനിവാാ
രയ സാമൂഹയ സ്ഥാാ�നമായാി 
മാറിി.  2008 ല് ബൈലബ്രറിിക്കാ് 
ന്റെമച്ച്ന്റെപ്പ്ട്ട ന്റെകട്ടിട സൗകരയം 

�ഞ്ചാായാത്ത് ഒരുംക്കാി.
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ര്ക്കായി പ്രാഡോതയകാ കാമ്പൂെറു�്, പ്രാി�റും 
ഡോഫീാഡോൊസ്റ്റംാറ്റും എംല്ല്ാം ഉള്ളെങ്ങിയതാണം് 
അംതികെ� ൈൗകാരയങ്ങൾ. കുെികാളുകെെ 
വംിഭാഗീത്ത്ിലുംം കാമ്പൂെറു�്.  നൂറാ് ഡോപര്ക്കി
രിക്കാവുംന്ന സൈ�ബ്രറാി ഹംാളിൽ  മാികാച്ച് 
സ്മാാര്െ് ൈംവംിധാാനങ്ങൾ . കെപ്രാാജക്ടറും, 
വംീ�ിഡോയാ ഡോകാാണ്ഫീറാൻൈിങ്് ൈൗകാരയവുംം 
ആധുനികാ ൈൗ�് ൈിസ്റ്റംവുംം എംല്ല്ാം 
ൈജ്ജീീകാരിച്ച്ിട്ടു�്. എംം.എംൽ.എം ഫീ�് 
ഉപഡോയാഗീിച്ച്ാണം് ഈ വംികാൈനം ൈാധായ
മാാക്കിയത്. സൈ�ബ്രറാി അംംഗീങ്ങളുകെെ എംണ്ണംം 
1200 ആയിക്കഴിഞ്ഞു. അംംഗീങ്ങളിൽ 30 
ശതമാാനം കുെികാളാണം്. അംംഗീങ്ങൾക്കുപരി
യായി, പ്രാഡോദശകെത്ത് ഏതാ�് 34ശതമാാനം 
ജനങ്ങകെള ഏകെതങ്ക്ിലുംം രീതിയിൽ ഡോനരിെ് 
സ്പര്ശിക്കാൻ ൈാധാിക്കുന്ന രീതിയിഡോ�ക്ക് 
സൈ�ബ്രറാി വംളര്ന്ന് കാഴിഞ്ഞു. 

ജനപ്രാതിനിധാികാളും വംായനക്കാരുകെെ 
പ്രാതിനിധാികാളും അംെങ്ങിയ കാമ്മിറ്റ്ിയാണം് 
സൈ�ബ്രറാികെയ നയിക്കുന്നത് .  ഗ്രാാമാപ
ഞ്ചാായത്ത്് പ്രാൈി�� ് ആണം് സൈ�ബ്രറാി 
കാമ്മിറ്റ്ിയുകെെയും പ്രാൈി�� ്. കെൈ�െറാി 
സൈ�ഡോബ്രറാിയനും, എംക്സ്് ഒഫീീഡോഷ്യാ കെൈ�
െറാിയായി പഞ്ചാായത്ത്് കെൈ�െറാിയും 
കാമ്മിറ്റ്ിയുകെെ ഭാഗീമാാണം്. സൈ�ബ്രറാിക്ക് 
അംഞ്ചാ് ഡോവംദികാളും അംവംയ്ക്ക്് ൈവതന്ത്ര്യ കാമ്മിറ്റ്ി
കാളുമു�്. ബാ�ഡോവംദിയും,  യൂത്ത്് ഡോഫീാറാവുംം, 
വംനിതാ ഡോവംദിയും, മുതിര്ന്ന കെപൗരരുകെെ 
ഡോവംദിയും, ൈാം�ാരികാ തീരം എംന്ന കെപാതു 
ഡോവംദിയും അംെങ്ങുന്നതാണം് ആ അംഞ്ചാ് 
ഡോവംദികാൾ. ഓഡോരാ മാാൈവുംം നെഡോത്ത്� 
പ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങൾ ഡോവംദികാൾ ആവംിഷ്കരിക്കു
ന്നു. സൈ�ബ്രറാി കാമ്മിറ്റ്ിയുകെെ തീരുമാാനങ്ങ
ളും പ്രാതിമാാൈ റാിഡോപ്പിാര്ട്ടും എംല്ല്ാ മാാൈവുംം 
കൃതയമാായി ആഡോരാഗീയം വംിദയാഭയാൈം സ്ഥാിരം 

ൈമാിതി വംഴി പഞ്ചാായത്ത്് ഭരണം ൈമാിതി 
ഡോയാഗീത്ത്ികെ�ത്തുന്നു. ജനകാീയമാായ ഈ 
ൈംവംിധാാനമാാണം് സൈ�ബ്രറാിയുകെെ സുസ്ഥാി
രമാായ വംികാൈനവുംം പ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങളും 
ൈാധായമാാക്കുന്നത്. എംല്ല്ാ ഡോവംദികാൾക്കും 
ൈാമൂഹംയമാാധായമാ പ്ലാാറ്റ് ്ഡോഫീാമുകാളു�് . 
കൂൊകെത സൈ�ബ്രറാിക്ക് ഡോഫീൈ്ബുക്ക് ഡോപജുംം, 
യൂ െൂബ് ചാനലുംമു�്. ജനങ്ങകെളയും വംായന
ക്കാകെരയും ഡോചര്ത്ത്് പിെിക്കാനും വംിജ്ഞാാന 
വംിതരണംത്ത്ിനും ഈ ൈംവംിധാാനങ്ങൾ 
ൈഹംായിക്കുന്നു. പ്രാഡോതയകാിച്ച്്  ഡോകാാവംി�് 
കാാ�ത്ത്് ൈാമൂഹംയമാാധായമാങ്ങളിലൂകെെയുള്ള 

സൈ�ബ്രറാിയുകെെ ഇെകെപെൽ ഏകെറാ വംി�മാ
തിക്കകെപ്പിട്ടു. 

പ്രവിർത്തി�ങ്ങളിലൂകെട
പതിമൂന്നാം പദ്ധതി കാാ�യളവംിൽ 

സൈ � ബ്ര റാ ി യു കെ െ  പ ദ്ധ ത ി കാ ൾ ക്ക ായ ി 
ശരാശരി ഒരു �ക്ഷ്യത്ത്ി�ധാികാം തുകാ ഓഡോരാ 
വംര്ഷ്വുംം പഞ്ചാായത്ത്് വംകായിരുത്ത്ിയിട്ടു
�്. ഡോകാരള ഡോസ്റ്റംറ്റ്് സൈ�ബ്രറാി കെകാൗണ്ൈി
�ികെ� എം ഡോഗ്രാ�് അംഫീി�ിഡോയഷ്നുള്ള ഗ്രാ
ന്ഥശാ� എംന്ന നി�യ്ക്ക്് �ഭിക്കുന്ന കെപാതു, 
പ്രാവംര്ത്ത്ന ഗ്രാാന്റുകാളും ഇതിഡോനാെ് ഡോചര്ത്ത്് 
വംയ്ക്ക്ാം. നി�വംിൽ സൈ�ബ്രറാി കെകാൗണ്ൈി�ി
കെ� കാണ്ണൂര് താലൂക്ക് കാരയര് സൈഗീ�ൻൈ് 
ഡോകാന്ദ്രവുംം വംളപെണംം ഗ്രാാമാപഞ്ചാായത്ത്് 
സൈ�ബ്രറാിയാണം്. ഇതു കൂൊകെത പങ്ക്ാളി
ത്ത്ം, ൈന്നദ്ധ പ്രാവംര്ത്ത്നം, ൈംഭാവംനകാൾ 
എംന്നീ മൂന്ന് ഘെകാങ്ങകെള കൂെി ഡോയാജിപ്പിിച്ച്് 
വംിജയകാരമാായ പ്രാവംര്ത്ത്ന മാാതൃകായാണം് 
സൈ�ബ്രറാി ആവംിഷ്കരിച്ച്് നെത്ത്ി വംരുന്നത്.

ബോലറ്റോവിദിിയും ക്രിറ്റോയ�ീവി് 
റ്റോ�ോമുംം

സ്കൂളികെനാപ്പിം തകെന്ന പ്രാഡോദശകെത്ത് കുെി
കാളുകെെ ഇഷ്ടി സ്ഥാ�മാാണം് സൈ�ബ്രറാിയും. 
നാനൂറാി�ധാികാം കുെികാളു�് സൈ�ബ്രറാി 
ബാ�ഡോവംദിയിൽ. ര�ായിരത്ത്ി അംഞ്ഞൂറാി�
ധാികാം വംരുന്ന പുസ്തികാങ്ങളുള്ള കുെികാളുകെെ 
വംിഭാഗീം പ്രാഡോതയകാമാായി ൈജ്ജീീകാരിച്ച്ിട്ടു�്. 
കുെികാളുകെെ സൈ�ബ്രറാിക്ക് കുെി സൈ�ഡോബ്രറാിയ
ന്മാാരു�്. വംളപെണംം പുഴഡോയാരകെത്ത് കുെികാ
ളുകെെ പാര്ക്കിൽ ഓപ്പിണ് സൈ�ബ്രറാിയുമു�്. 
കുെികാൾ ആഡോ�ാചിക്കുകായും, പദ്ധതികാൾ 
തയ്യാാറാാക്കുകായും അംവംരുകെെ ഡോനതൃതവത്ത്ിൽ 
നിര്വ്വഹംിക്കുകായും കെചയ്യുന്ന മാാതൃകായാണം്  
അംനുവംര്ത്ത്ിക്കുന്നത്. മൂന്ന് വംര്ഷ്ങ്ങളായി  
അംംഗീമാാകുന്ന എംല്ല്ാ കുെികാൾക്കും സൈ�ബ്ര
റാിയുകെെ വംായന �യറാി നൽകാി വംരുന്നു. 
അംവംരുകെെ വംായന കുറാിപ്പുംകാളും നിരീക്ഷ്യ
ണംങ്ങളും അംതികെ�ഴുംതാം. അംധായാപകാരും 
എംഴുംത്തുകാാരും സൈ�ബ്രറാി കെമാ�ര്മാാരും 
അംവം വംി�യിരുത്തുന്നു. സ്കൂൾ വംിദയാരംഗീം 
ൈാഹംിതയ ഡോവംദികാളുമാായി ഡോചര്ന്ന് നിരവംധാി 
പ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങൾ ഓഡോരാ വംര്ഷ്വുംം നെത്ത്ി 
വംരുന്നു.

ൈമ്മര് കായാമ്പും, പഠന പ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങ
ളും, ഫീി�ിം കെഫീസ്റ്റംിവംലുംം, പഠന യാത്രികാളും, 
കാ�ാ പരിപാെ ികാളും ,  ൈംഗീമാങ്ങളും 
ഒകെക്കയായി ൈജീവംമാായി മുഡോന്നറാികെക്കാ
�ിരിക്കുന്നതിനിെയി�ാണം് ഡോകാാവംി�ികെ� 


ജ്നപ്രതിിനിധികളും വാായാനക്കാാ

രുംന്റെട പ്രതിിനിധികളും അംട
ങ്ങിയാ കമ്മിിറ്റിിയാാണ് ബൈലബ്ര

റിിന്റെയാ നയാിക്കുംന്ന്തി്. 
ഗ്രാാമ�ഞ്ചാായാത്ത് പ്രസിഡീ�് 
ആണ് ബൈലബ്രറിി കമ്മിിറ്റിിയുന്റെട

യും പ്രസിഡീ�്. ന്റെസക്രട്ടറിി 
ബൈലശേബ്രറിിയാനും, എക്സ്് 

ഒഫ്ീശേഷയാ ന്റെസക്രട്ടറിിയാായാി 
�ഞ്ചാായാത്ത് ന്റെസക്രട്ടറിിയും 

കമ്മിിറ്റിിയുന്റെട ഭാ�മാണ്.
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വംരവം്. ഡോ�ാക്ക് കെ�ൗണ് ഡോകാരളത്ത്ിൽ 
നി�വംിൽ വംന്ന ദിവംൈം തകെന്ന, �ിഡോയറ്റ്ീവം് 
ഡോഹംാംൈ് – �ിഫീീറ്റ്് ഡോകാാവംി�്, എംന്ന 
കുെികാളുകെെ ഓണ്സൈ�ൻ പ്ലാാറ്റ്്ഡോഫീാമാിനും 
സൈ�ബ്രറാി രൂപം കെകാാടുംത്തു. വംാെ്ൈാപ്പി്, 
ഡോഫീൈ്ബുക്ക്, ഡോ�ാഗീ്, ഡോകാാണ്ഫീറാൻൈിങ്് 
ആപ്പുംകാൾ, യു െൂബ് എംന്നിവം ഡോചര്ത്ത്് വംച്ച്ാ
യിരുന്നു �ിഡോയറ്റ്ീവം് ഡോഹംാമാികെ� പ്രാവംര്ത്ത്ന
ങ്ങൾ. കുെികാകെള ഏഴ് ഗ്രൂപ്പുംകാളായി  തിരിച്ചു. 
അംവംര്ക്ക് കെമാ�ര്മാാകെര നൽകാി. ഡോ�ാക്ക് �ൗ
ണംിൽ വംീടുംകാളികെ�ാറ്റ്കെപ്പിെ കുെികാൾക്കായി
എംന്തുകെകാാ�ാണം് ഇത്ത്രകെമാാരു ൈംരംഭം 
എംന്നതിഡോനപ്പിറ്റ്ി രക്ഷ്യിതാക്കകെള ഡോബാധാ
വംത്കാരിച്ചു. അംമ്പതി�ധാികാം കെറാൗണ്ടുകാളി
�ായി �ിഡോയറ്റ്ീവം് ഡോഹംാമാിലൂകെെ നെത്ത്ിയ 
പ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങൾ കുെികാൾക്ക് ഒറ്റ്കെപ്പിെ
�ികെന അംതിജീവംിക്കുന്നതിനും, �ിയാത്മ
കാമാായ വം�ികെയാരു ഡോ�ാകാം തുറാന്ന് നൽകു
ന്നതിനും വംഴികെയാരുക്കി. കാരകാൗശ� 
വംസ്തുക്കളും, വംീ�ിഡോയാകാളും, മാാസ്കുകാളും, 
ഹംാ� ് വംാഷുകാളും കെതാെ് ഇ-മാാഗീൈിനും 
ബുക്ക് മാാര്ക്കുകാളും വംകെരയായി അംയ്യാായിര
ത്ത്ി�ധാികാം നിര്മ്മിതികാളാണം് കുെികാളുകെെ 
ഈ ഓണ്സൈ�ൻ കൂൊയ്മയിലൂകെെ പിറാവംി
കെയടുംത്ത്ത്. ശിഹംാബു�ീൻ കെപായ്ത്തുംംകാെവം് 
മുതൽ കെബന്നയാമാിൻ വംകെര എംഴുംത്തുകാാരും 
ഡോ�ാ. കെഫീ�ിക്സ്് ബാസ്റ്റം് ഉൾകെപ്പികെെ ശാസ്ത്രീ
ജ്ഞാരും ൈിനിമാാ പ്രാവംര്ത്ത്കാരും ഡോ�ാക്ട
ര്മാാരും ഒകെക്കയായി നൂറ്റ്മ്പഡോതാളം ഡോപര് 
കുെികാളുമാായി ൈംവംദിച്ചു. തമാിഴ്നാാെികെ�യും, 
ചാണ്ഡിഗീ�ികെ�യും സൈ�ബ്രറാികാളികെ� 
കുെികാളുമാായി ൈംവംദിക്കുകായും മൂന്ന് ഡോദശീയ 
ആശയ വംിനിമായ പരിപാെികാളിൽ വംളപ
െണംകെത്ത് സൈ�ബ്രറാി ബാ�ഡോവംദിയികെ� 
കുെികാൾ വംിഷ്യാവംതാരകാരാവുംകായും കെചയ്തു. 
കുെികാൾ അംവംരുകെെ കാാഴ്ചപ്പിാെിൽ തയ്യാാറാാ
ക്കുന്ന നൂൈ് ബുള്ളറ്റ്ിൻ എംല്ല്ാ ആഴ്ചയും യു 
െൂബ് ചാന�ിലൂകെെ പുറാത്ത്ിറാങ്ങുന്നു. 63 എംപ്പിി
ഡോൈാഡുംകാൾ പിന്നിെ് കാഴിഞ്ഞു, നൂൈ് @ കുെി 
വംൂൈ് എംന്ന് ഡോപരിെ ഈ വംാര്ത്ത്ാ പരമ്പര. 
ബുക്ക്മാാര്ക്കുകാൾ നിര്മ്മിച്ച്് ഓണ്സൈ�ൻ 
വംിൽപ്പിന നെത്ത്ി 24000 രൂപ ഡോശഖരിച്ച്് 
മുഖയമാന്ത്ര്യിയുകെെ ദുരിതാശവാൈ നിധാിയി
ഡോ�ക്ക് നൽകാിയതും കുെികാളുകെെ എംടുംത്ത്് 
പറാഡോയ� പ്രാവംര്ത്ത്നമാായിരുന്നു.  

ഡോകാാവംി�് കാാ�ത്ത്് പഞ്ചാായത്ത്് 
സൈ�ബ്രറാി കുെികാകെള ഡോചര്ത്ത്് പിെിച്ച്തി
കെ� അംനുഭവംം കാി�യുകെെ ഉൾകെപ്പികെെ നാ�് 
ഡോദശീയ കെവംബിനാറുകാളിൽ വംിഷ്യമാായി 
അംവംതരിപ്പിിക്കകെപ്പിട്ടു. ഇഫ്ലയുകെെ ഡോ�ാകാ 
റാിഡോപ്പിാര്െിൽ ഇെം പിെിച്ചു. സൈ�ബ്രറാി

ഡോയപ്പിറ്റ്ി ര�് ഇ�ര് നാഷ്ണംൽ 
ഡോപപ്പിറുകാളും  പ്രാൈിദ്ധീകാര ിക്ക
കെപ്പിട്ടു. ഏറ്റ്വുംം മാികാച്ച് ബാ�ഡോവംദി 
പ്രാവംര്ത്ത്ിക്കുന്ന സൈ�ബ്രറാിക്കുള്ള 
പി.വംി.കെകാ കാെഡോമ്പരി പുര�ാരവുംം 
2021 ൽ വംളപെണംം ഗ്രാാമാപഞ്ചാാ
യത്ത്് സൈ�ബ്രറാിക്ക് �ഭിച്ചു. കുെി
കാളുകെെ ഗ്രാാമാൈഭയുകെെ പ്രാാഡോദശികാ 
ൈംഘാെനം സൈ�ബ്രറാി ബാ�ഡോവം
ദിയിൽ നിന്ന് തുെങ്ങുന്നു. പഞ്ചാാ
യത്ത്് സൈചൽ�് കെപ്രാാെക്ഷ്യൻ 
കാമ്മിറ്റ്ിയികെ� കുെികാളുകെെ പ്രാതി
നിധാികാളും ബാ�ഡോവംദിയിൽ നിന്ന് 
തകെന്ന. ബാ� ൈൗഹൃദ തഡോ�ശഭ
രണംം എംന്ന ആശയകെത്ത് അംനവ
ര്ത്ഥ്യമാാക്കാനും,പ്രാാഡോദശികാ ജനാ
ധാിപതയകെത്ത് ശക്തിികെപ്പിടുംത്ത്ാനും 
ആശയവംയക്തിതയും ൈാമൂഹംയ 
ഡോബാധാവുംമുള്ള ഒരു ത�മുറാകെയ 
നിര്മ്മികെച്ച്ടുംക്കാനും ഭരണംൈമാിതി
ഡോയാെ്  ഡോചര്ന്ന് നിന്ന് സൈ�ബ്രറാി
യുകെെ യാത്രി തുെരുകായാണം്. 

മാറ്റ്് ഡോവംദികാളുകെെ പ്രാവംര്ത്ത്ന
ങ്ങകെള ൈംക്ഷ്യിപ്തമാായി കുറാിക്കാം. 
സൈ�ബ്രറാി യുവം ൈമാിതിയാണം് 
സൈ�ബ്രറാിയുകെെ മാത്സരപ്പിരീക്ഷ്യാ 
പരിശീ�ന ഡോകാന്ദ്രത്ത്ിന് ഡോനതൃതവം നൽകു
ന്നത്. പ്രാാഡോദശികാമാായ ഒരു എംംഡോപ്ലാായ
ബി�ിറ്റ്ി കെൈ�ര് എംന്ന നി�യിഡോ�ക്ക്  
വംളര്ന്നു കെകാാ�ിരിക്കുന്ന പരിശീ�ന പരി
പാെികാളിലൂകെെ 92 ഡോപര് വംിവംിധാ ൈര്ക്കാര് 
ൈര്വ്വീസുകാളിൽ ഡോജാ�ി ഡോനെിക്കഴിഞ്ഞു. 
വംനിതാ ഡോവംദിയുകെെ ഡോനതൃതവത്ത്ിൽ നെക്കു
ന്ന രക്ഷ്യിതാക്കൾക്കുള്ള വംിദയാ�യവുംം, 
കൃഷ്ിഭവംൻ, കുടുംംബശ്രീി എംന്നിവംയുമാായി 
ഡോചര്ന്ന് അംടുംക്കളഡോത്ത്ാെ വംികാൈനത്ത്
നായി രൂപീകാരിച്ച് ഗ്രാീൻ വംാക്കും ഡോകാാവംി�് 
കാാ�ത്തും മുെങ്ങാകെത നെക്കുന്നു. വംഡോയാജന 
ൈംഗീമാങ്ങളും ൈാഹംിതയ ൈാം�ാരികാ 
പരിപാെികാളും പ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങളും എംല്ല്ാം 
ഉൾഡോച്ച്ര്ന്ന് ഗ്രാാമാത്ത്ികെ� ൈര്വ്വകാ�ാ
ശാ� എംന്ന് പറായാവുംന്ന തരത്ത്ിഡോ�ക്ക് 
വംളപെണംം ഗ്രാാമാപഞ്ചാായത്ത്് സൈ�ബ്രറാി
ക്ക് മാാറാാൻ കാഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എംം.എംൈ്.
ൈവാമാിനാഥാൻ റാിൈര്ച്ച്് കെഫീൗഡോ�ഷ്കെ� 
ഇഡോന�ി കെപ്രാാജക്ടികെ� ഭാഗീമാായി സൈ�ബ്ര
റാിക്ക് വം�ിയ പിന്തുണംയും �ിജിറ്റ്ൽ ഉപകാ
രണംങ്ങളും �ഭിച്ചു. ഈ കെട്രിയിനിങ്് കെഫീഡോല്ല്ാ
ഷ്ിപ്പി് ഡോനെിയ സൈ�ഡോബ്രറാിയന് അംന്ത്യാരാഷ്ട്ര 
പരിശീ�നവുംം �ഭയമാായി. കാി� നെത്ത്ിയ 
സൈ�ഡോബ്രറാിയൻ ഡോശഷ്ീ വംികാൈന പരിശീ

�നങ്ങളും, പഞ്ചാായത്ത്് സൈ�ബ്രറാികാഡോള
പ്പിറ്റ്ിയുള്ള ഡോദശീയ വംര്കാ് ഡോഷ്ാപ്പുംം വം�ിയ 
ഡോപ്രാാത്സാഹംനവുംം ഉണംര്വ്വുംം ഉ�ാക്കി.  
ഡോകാരള ശാസ്ത്രീൈാഹംിതയ പരിഷ്ത്ത്്, മാറ്റ്് 
സൈ�ബ്രറാികാൾ, സ്കൂളുകാൾ, പഞ്ചാായത്ത്് 
ഘെകാ സ്ഥാാപനങ്ങൾ, ഫീാമാി�ി കെഹംൽത്ത്് 
കെൈ�ര്, ൌണ് ഡോസ്പാെ്ൈ് ക്ലബ്ബ്്  തുെങ്ങി 
പ്രാഡോദശകെത്ത് സ്ഥാാപനങ്ങളും ൈംഘെനകാളു
മാാകെയല്ല്ാം സൈകാഡോകാാര്ത്ത്് നിൽക്കുന്നു ഈ 
വംിജ്ഞാാന ഡോകാന്ദ്രം.

ഭരണംഘെനയുകെെ പതികെനാന്നാം 
കെഷ്�ൂളികെ� ഇരുപതാമാകെത്ത് ഇനം 
സൈ�ബ്രറാികാളാണം്. തഡോ�ശഭരണം സ്ഥാാപന
ങ്ങൾ ഊന്നൽ കെകാാടുംഡോക്ക� പ്രാധാാനകെപ്പി
െ ഈ വംിഷ്യകെത്ത് ഒട്ടും മാാറ്റ്് കുറായാകെത 
വംളപെണംം ഗ്രാാമാപഞ്ചാായത്ത്് ആവംിഷ്കരിച്ച്ി
രിക്കുന്നു. വംിജ്ഞാാന ൈമൂഹം നിര്മ്മിതിയിൽ 
പഞ്ചാായത്തുകാളുകെെ ഏറ്റ്വുംം പ്രാധാാനകെപ്പിെ 
ഉപാധാി, ഗ്രാാമാവംിജ്ഞാാന ഡോകാന്ദ്രങ്ങളായി 
പരിണംമാിഡോക്ക� അംവംയുകെെ ഗ്രാന്ഥശാ�കാ
ളല്ല്ാകെത മാകെറ്റ്ാന്നല്ല്. 

1
ലേ�ഖകന് കണ്ണൂര്  വളപട്ടിണ്ം ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്തി് 

ലൈ�ബ്രറിയിനെ�  നെ��ക്ഷന് ലേഗ്രാഡ്് 
ലൈ�ലേബ്രറിയ�ാണ്്.
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മുൻകെപങ്ങുമാില്ല്ാത്ത്വംിധാം പ്രാചണ്ഡമാായ 
കാാ�ാവംസ്ഥാാ മാാറ്റ്ങ്ങൾ ഡോ�ാകാകെത്ത് 

ഒന്നാകെകാ ഗ്രാൈിച്ചു കാഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ൈമുദ്ര
താപനവുംം, അംന്ത്യരീക്ഷ്യതാപനവുംം കെചറാിയ 
കാാ�യളവംിനുള്ളിൽ �മാാതീതമാായി വംര്ദ്ധി
ച്ചു എംന്നത് ആശങ്ക്യ്ക്ക്പ്പുംറാമുള്ള കാരുതൽ 
ൈവീകാരിഡോക്ക�തികെ� അംനിവംാരയതകെയ 
തുറാന്നു കാാണംിക്കുന്നു. തുെര്ച്ച്യായു�ാകുന്ന 
പ്രാളയങ്ങൾ, ൈമുദ്രതീരഡോശാഷ്ണംം, നീണ്ടു 
നിൽക്കുന്ന വംരൾച്ച്ാകാാ�ം, തുെര്ന്നു�ാ
കുന്ന വംൻ നാശനഷ്ടിങ്ങൾ ഇവംകെയാകെക്ക 
അംവംൈാനം കാ�ാശിക്കുന്നത് ഏറ്റ്വുംം 

ദരിദ്രമാായ ൈാഹംചരയങ്ങളിൽ ജീവംിക്കുന്ന 
ഈ ൈമൂഹംകെത്ത്യാണം് എംന്നതും മാകെറ്റ്ാരു 
ദുരന്ത്യമാായി തീരുന്നു.

ഈ ൈാഹംചരയത്ത്ിൽ ര�് മാാര്ഗീ
ങ്ങൾ മാാത്രിഡോമാ കാരണംീയമാായിട്ടുള്ളൂ. 

1. ദുരന്ത്യങ്ങളുകെെ ആഘാതം പരമാാവംധാി 
കുറായ്ക്കുകാ. 

2. മാാറാി വംരുന്ന ൈാഹംചരയങ്ങഡോളാെ് 
അംനുകൂ�നം പ്രാാപിക്കുകാ. 

ഈ ര�് പ്രാഡോയാഗീരീതികാളും നെപ്പിിൽ 
വംരുത്തുന്നതിൽ തഡോ�ശ സ്ഥാാപനങ്ങളുകെെ 
സ്ഥാാനം കൃതയമാായി നിര്വ്വചിഡോക്ക�താണം്.

ഇവംികെെയാണം് ഡോദശീയ, ൈംസ്ഥാാനത
�ങ്ങളിലുംള്ള ദുരന്ത്യ നിവംാരണം മുകെന്നാരുക്ക 
പ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങളും, തഡോ�ശ സ്ഥാാപനങ്ങളും 
തമ്മിൽ ഒരു ൈമ്പര്ക്കമുഖം തുറാഡോക്ക� 
ആവംശയം ഉയര്ന്നു വംരുന്നത്. നി�വംിൽ ദുര
ന്ത്യനിവംാരണം പ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങൾ സൈകാകാാരയം 
കെചയ്യുന്നതിൽ ഓഡോരാ തഡോ�ശ സ്ഥാാപനവുംം 
സൈകാവംരിച്ച്ിരിഡോക്ക� ഏറ്റ്വുംം കുറാഞ്ഞ 
ക്ഷ്യമാത ഡോനെിയിട്ടുഡോ�ാ, അംവംരുകെെ തന്ത്ര്യ
ങ്ങളും, മാാര്ഗീങ്ങളും ഡോദശീയത�ത്ത്ിൽ 
അംംഗീീകാരിക്കകെപ്പിെ മാാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് 
വംിഡോധായമാാഡോണംാ, അംവം ആ തഡോ�ശ സ്ഥാാ

�ാ�ാവിസ്ഥാാ വിയതിിയിാനാവും�, 
തികേ�ശ ഭരിണിവും�
 എം.പീി.അജിതി്കുമാോർ







21പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് |  നവംംബര് 2021

പനങ്ങളുകെെ പ്രാഡോതയകാതകാൾ
ക്കനുൈരിച്ച്് രൂപകെപ്പിടുംത്ത്ിയിട്ടു
ഡോ�ാ എംകെന്നല്ല്ാം വംി�യിരുത്ത്ി 
വംീഴ്ചകാൾ പരിഹംരിച്ച്് മുഡോന്നാെ് 
ഡോപാഡോകാ�തു�്.

ഓ ഡോര ാ  ത ഡോ � ശ  സ്ഥാ ാ പ
ന ഡോ ത്ത് യു ം  ബ ാ ധാ ി ക്ക ാ വും ന്ന 
പ്രാകൃതി ദുരന്ത്യങ്ങളുകെെ ൈാധായത, 
അംവം കെവംളിവംാക്കുന്ന ഭൂപെങ്ങൾ, 
�ാറ്റ്കാൾ,  ഈ ദുരന്ത്യങ്ങൾ 
ജീവംിതഡോത്ത്യും ൈമൂഹംഡോത്ത്യും 
എംപ്രാകാാരം ബാധാിക്കാം എംന്ന
തികെ� മുൻകൂെിയുള്ള പഠന വംിവം
രങ്ങൾ ഇവംകെയാകെക്ക �ഭയമാാ
ഡോക്ക�താണം്. ഈ അംെിസ്ഥാാന 
വംിവംരങ്ങളിൽ ഊന്നി നിന്നുകെകാാ
�് വംികാൈിപ്പിികെച്ച്ടുംക്കുന്ന ദുരന്ത്യ
നിവംാരണം പദ്ധതികാൾ മാാത്രിഡോമാ 
പ്രാഡോയാജനകാരമാാകുകായുള്ളു.

 
റ്റോദിശീയതിലത്തിിലുള്ള 
പീദ്ധതിി�ളും തിറ്റോ�ശ 
സ്ഥാോപീ�ങ്ങളും

കാാ�ാവംസ്ഥാാ വംയതിയാനവുംം, 
തന്നിമാിത്ത്മാായ ദുരന്ത്യങ്ങളും തടും
ക്കുന്നതിൽ രൂപീകാരിക്കകെപ്പിടുംന്ന ഡോദശീയ 
പദ്ധതികാൾ തഡോ�ശ സ്ഥാാപനങ്ങളുകെെ 
ആവംശയവുംമാായി ഒത്തുഡോചര്ന്ന് ഡോപാഡോകാ�
തു�്. പ�ഡോപ്പിാഴുംം അംപ്രാകാാരം ൈംഭവംി
ക്കുന്നില്ല് എംന്നതാണം് വംസ്തുത. ചി� രാജയ
ങ്ങളിൾ ഒരു മാാറ്റ്ത്ത്ികെ� സൂചന കാാണു
ന്നു�്. ഉദാഹംരണംമാാണം് വംിയറ്റ്്നാമാിൽ 
നെപ്പിാക്കിയ ‘കാാ�ാവംസ്ഥാാ വംയതിയാനം 
ഡോനരിടുംന്നതിനുള്ള’  നിര്�ിഷ്ടി പദ്ധതികാൾ, 
ഇൻഡോ�ാഡോനഷ്യ രൂപം കെകാാടുംത്ത് ‘yellow 
book’ ഇന്ത്യയ രൂപം നൽകാിയ ഡോദശീയ 
കാര്മ്മ പദ്ധതി (കാാ�ാവംസ്ഥാാ വംയതിയാനം) 
എംന്നിവം. എംന്നിരുന്നാലുംം ഇവം പൂര്ണ്ണംമാായും 
പ്രാഡോയാഗീത്ത്ിൽ വംരുത്ത്ിയിെില്ല് എംന്നത് 
ഒരു യാഥാാര്ത്ഥ്യയമാായി നി�നിൽക്കുന്നു.

തിറ്റോ�ശ സ്ഥാോപീ�ങ്ങളുകെട 
സ്ഥാോ�ം

ജനജീവംിതകെത്ത് ഡോനരിെ് കെതാെറാിയു
ന്ന തഡോ�ശഭരണം ൈംവംിധാാനമാാണം് ദുരന്ത്യ 
പ്രാതികാരണം രംഗീത്ത്് കൂടുംതൽ ൈജീവം
മാാകുന്നത്. പ്രാാഡോദശികാത�ത്ത്ിലുംള്ള ഭൂ 
ൈംരക്ഷ്യണംം മുതൽ കാാര്ബണ് ബഹംിര്ഗീ
മാനം നിയന്ത്ര്യിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധാികാൾ 

വംകെര മുഡോന്നാെ് വംഡോയ്ക്ക്�ത് തഡോ�ശ സ്ഥാാപന 
ൈംവംിധാാനമാാണം്. തഡോ�ശത�ത്ത്ിലുംള്ള 
പ്രാകൃതി വംിനിഡോയാഗീവുംം, പ്രാകൃതി ൈംരക്ഷ്യ
ണംവുംം ആസൂത്രിണംത്ത്ികെ�  അംവംിഭാജയ 

ഘെകാമാായി മാാഡോറാ� ൈമായം അംതി�മാി
ച്ച്ിരിക്കുന്നു.

സ്ോമൂ�യപീോഠംം
ഓഡോരാ തഡോ�ശ സ്ഥാാപനത്ത്ികെ�യും 

ഭൂപ്രാകൃതി, ജനൈംഖയാ വംിതരണംം, സ്ത്രീീ 
പുരുഷ് അംനുപാതം, വംഡോയാജനങ്ങളുകെെ 
എംണ്ണംം, കുെികാളുകെെ എംണ്ണംം, ദരിദ്രരും ൈമ്പ
ന്നമാായവംരുകെെയും എംണ്ണംം എംന്നിങ്ങകെന 
വംിവംിധാ ഘെകാങ്ങകെള സ്പര്ശിച്ചുകെകാാണ്ടു 
ഡോവംണംം ദുരന്ത്യനിവംാരണം പദ്ധതികാൾ 
ആസൂത്രിണംം കെചഡോയ്യാ�ത്. 

അംനുകൂ�നവുംം ആഘാതം കുറായ്ക്ക്
ലുംം ഓഡോരാ തഡോ�ശ സ്ഥാാപനങ്ങൾക്കും 
എംപ്രാകാാരം ബാധാകാമാാകും എംന്ന പഠനം 
നെത്തുകായും, ഡോദശീയ, ൈംസ്ഥാാന ത�ത്ത്ി
ലുംള്ള �ാറ്റ്യും, ഭൂപെങ്ങളും, അംതയന്ത്യാ
ധുനികാ ൈാഡോങ്ക്തികാ വംിദയകാൾ പകാര്ന്നു 
നൽകുന്ന ഏറ്റ്വുംം പുതിയ വംിവംരങ്ങളും 
ഡോചര്ത്ത്് കെവംച്ച്് ഒഡോരാ തഡോ�ശ സ്ഥാാപന
ത്ത്ികെ�യും ആവംശയങ്ങൾക്കനുൈരിച്ച്് ദുര
ന്ത്യനിവംാരണം പദ്ധതികാൾ തയ്യാാറാാക്കാൻ 
ഇനിയും സൈവംകാരുത്. 

ലേ�ഖകന് പഞ്ചാായത്തി്  
അഡ്ീഷണ്ല്  ഡ്യറക്ടറാണ്്.

1

ജ്നജ്ീവാിതിന്റെത്ത ശേനരിട്ട് 
ന്റെതിാട്ടറിിയുന്ന് തിശേ��ഭരണ 

സംവാിധാനമാണ് ദുരന്ത 
പ്രതിികരണ രം�ത്ത് കൂടുതില് 

സജ്ീവാമാകുന്ന്തി്. 
പ്രാശേ��ികതിലത്തിലുംള്ള 
ഭൂ സംരക്ഷ്യണം മുതില് 

കാര്ബ്ണ് ബ്ഹിര്�മനം 
നിയാന്ത്രിിക്കുംന്ന്തിിനുള്ള ഉ�ാധി
കള് വാന്റെര മുശേന്ന്ാട്ട് വാശേ�ണ്ട്തി് 

തിശേ�� സ്ഥാാ�ന 
സംവാിധാനമാണ്.
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"വംിഷുവംികെ�  വംൈന്ത്യകാാ�വംരവംറാിയു
ന്നത് നാെി�ാകെകാ കാണംികെക്കാന്ന പൂക്കു
ഡോമ്പാഴായിരുന്നു. എംന്നാൽ ഇക്കഴിഞ്ഞഒരു 
ദശകാമാായി വംര്ഷ്ത്ത്ിൽ ഏതു ൈമായത്തും 
കാണംികെക്കാന്ന പൂക്കുന്ന സ്ഥാിതി കാാണംാ
വുംന്നതാണം്. വംര� ഭൂമാികാളിൽ മാാത്രിം 
കാണ്ടുവംരുന്ന മായിൽ നനവംികെ� നാൊയ 
ഡോകാരളത്ത്ിലുംം വംയാപകാമാാവുംന്നു. നാെിൽ 
കാാണംകെപ്പിെിരുന്ന കാാക്കകാൾ മാ�നിരകാ
ളായ മൂന്നാറാിലുംൾകെപ്പികെെ വംിഹംരിക്കുന്നതു് 

പുതിയ കാാഴ്ചയാണം്. മാണ്ണംിരയുകെെയും ഡോതനീ
ച്ച്യുകെെയും വംംശവംര്ദ്ധനവംിൽ വം�ിയ 
കുറാവും�ാകുന്നു. മാത്സയപ്രാിയരുകെെ പ്രാധാാന 
ഭക്ഷ്യയവംസ്തുവംായ മാത്ത്ി അംഥാവംാ ചാളയുകെെ 
അംളവംിലുംം �മാാനുഗീതമാായി കുറാവും�ാകു
ന്നു. ഡോകാരളത്ത്ിൽ കാരഭാഗീങ്ങളിലുംം കാെലും
കാളിലുംം താപനി� കൂടുംകായാണം്. തൽഫീ
�മാായി വംിവംധാങ്ങളായ പ്രാതിഭാൈങ്ങളും 
പ്രാശ്നങ്ങളുമാാണം് രൂപകെപ്പിടുംന്നത്."

ഡോകാരളത്ത്ികെ� സൂക്ഷ്മകാാ�ാവംസ്ഥായിൽ 

(Micro Climate)വം�ിയ ഏറ്റ്ക്കുറാച്ച്ിലുംകാ
ളാണം് അംനുഭവംകെപ്പിടുംന്നത്. ഭൂമാധായഡോരഖ
യുകെെ 8 �ിഗ്രാി അംക്ഷ്യാംശത്ത്ിൽ ഡോകാരള
മുൾകെപ്പികെെ സ്ഥാിതി കെചയ്യുന്നതിനാൽ 
നല്ല് ചൂടുംം ഉഷ്ണകാാ�വുംം മാാത്രിഡോമാ ഉ�ാകു
മാായിരുന്നുള്ളൂ. അംഡോതൈമായം കാിഴക്കൻ 
ൈഹംയാദ്രിമാ�കാളുകെെയും പെിഞ്ഞാറാൻ 
കാെലുംകാളുകെെയും ൈാന്നിധായം കെകാാ�ാണം് 
നമുക്ക് മാഴയും കെവംയിലുംകെമാല്ല്ാം മാാറാി മാാറാി 
�ഭിക്കുന്നത്. കാെലുംകാളിലുംൾകെപ്പികെെയുള്ള 

കേ�രിളത്തിടെ� �ാ�ാവിസ്ഥാാമാറ്റ്�
�ാ�� മാറുന്ന �ാ�ാവിസ്ഥാ
 റ്റോഡിോ.വിി. സു�ോഷ്്�ന്ദ്രറ്റോബോസ്്
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ജ�ാംശം നീരാവംിയായി തിരശ്ചീനദിശ
യിൽ (Horizontal) ൈഞ്ചാരിക്കുഡോമ്പാൾ 
അംത്ത്രം കാാറ്റുകാകെള തെഞ്ഞുനിറുത്തുന്നത് 
പശ്ചിമാഘെമാ�നിരകാളാണം്. മാ�നിരകാളി
കെ�ത്തുന്ന കാാറ്റ്് ൈവാഭാവംികാമാായി മുകാളി
ഡോ�ക്ക് �ംബദിശയിൽ ൈഞ്ചാരിക്കുകായും 
(vertical) അംവം തണുത്തു മാഴഡോമാഘങ്ങ
ളായി മാാറാിയുകെമാാകെക്കയാണം് നല്ല് മാഴ 
നമുക്കു �ഭിക്കുന്നത്.

കാാ�ാവംസ്ഥാാശാസ്ത്രീജ്ഞാനായ വ്ലാാദിമാീര് 
കൂപ്പികെ� വംര്ഗീീകാരണംമാനുൈരിച്ച്് ഡോകാരള
ത്ത്ിൽ പര് വ്വതജനയമാായ മാഴ (Orographic 
Rainfall) യാണം് പ്രാധാാനമാായും �ഭിക്കു
ന്നത്. അംതിനാവംകെെ നമ്മുകെെ ഇെനാെൻ 
കുന്നുകാൾക്കും മാ�നിരകാൾക്കും വം�ിയ 
പങ്ക്ാണുള്ളത്. കാാ�ാവംസ്ഥാകെയ സ്ഥൂ�വുംം 
(macro) സൂക്ഷ്മ(micro)വുംമാായി ഡോവംര്തി
രിച്ച്് മാനസ്സാി�ാക്കാവുംന്നതാണം്. അംന്ത്യരീ
ക്ഷ്യത്ത്ികെ� കാാര്ബണ് സൈ� ഓസൈക്സ്�്, 
മാീസൈഥാൻ, കാാര്ബണ് ഡോമാാഡോണംാസൈക്സ്�്, 
ഡോക്ലാഡോറാാഫ്ലൂഡോറാാ കാാര്ബണുകാൾ എംന്നിവം
യുകെെ അംളവം് വംളകെരയധാികാം വംര്ദ്ധിച്ചുവംരി
കായാണം്. അംന്ത്യരീക്ഷ്യത്ത്ികെ� കാാര്ബണു
കാളുകെെ ഡോതാത് വംര്ദ്ധിക്കുന്നതിനനുൈരിച്ച്് 
ഹംരിതഗൃഹംപ്രാഭാവംവുംം (green house 
effect) ഭൂമാിക്കാകെകാ ചൂെ് കൂടുംന്ന (ആഡോഗീാ
ളതാപനം-Global Warming)സ്ഥാിതിയും 
രൂപകെപ്പിടുംന്നു�്. അംതിനനുൈരിച്ച്് സ്ഥൂ
�കാാ�ാവംസ്ഥായിൽ വം�ിയ മാാറ്റ്മാാണം് 
ഡോ�ാകാമാാകെകാ ൈംഭവംിച്ചുകെകാാ�ിരിക്കുന്നത്. 
കാെലുംകാളും ൈമുദ്രങ്ങളും മാഞ്ഞുമാ�കാളുകെമാ
ല്ല്ാം വം�ിയ ചൂൊണം് ഏറ്റുവംാങ്ങുന്നത്. വംയാപ
കാമാായ മാഞ്ഞുരുകാൽ, കാെൽനിരപ്പി് ഉയരൽ, 
പുതിയ കാെൽക്കാറ്റുകാൾ എംന്നിവംകെയല്ല്ാം 
വംയാപകാമാാവുംന്നതും നാം കാാണുകായാണം്.

സൂക്ഷ്മകാാ�ാവംസ്ഥാ രൂപകെപ്പിടുംന്നതിലുംം 
നിയന്ത്ര്യിക്കുന്നതിലുംം മാനുഷ്യരുകെെ ഇെകെപെ
ലുംകാൾക്ക്  വം�ിയ പങ്ക്ാണുള്ളത്. ആവംിയ
ന്ത്ര്യത്ത്ിൽ കാൽക്കരി ഉപഡോയാഗീിച്ചു തുെങ്ങിയ 
1700-കാൾ മുതൽ മാനുഷ്യഡോപ്രാരിതമാായ 
(Anthropogenic) കാാ�ാവംസ്ഥാാമാാറ്റ്വുംം 
ൈംഭവംിച്ചുതുെങ്ങി. കെപഡോട്രിാളിയം ഉല്പന്ന
ങ്ങൾ, ൈിമാ� ്, കെപയിന്റുകാൾ, കാൽക്കരി 
എംന്നിവംകെയല്ല്ാം കൂടുംത�ായി ഉപഡോയാഗീി
ച്ചുതുെങ്ങിയഡോപ്പിാൾ അംന്ത്യരീക്ഷ്യത്ത്ികെ� 
കാാര്ബണുളുകെെ അംളവുംം വംര്ദ്ധിച്ചു.

ൈവാഭാവംികാവംനങ്ങളിലും�ായ കുറാവം് 
മാാ�ിനയൈം�രണംത്ത്ികെ� അംഭാവംം, 
വംിവംിധാ പ്രാകൃതിവംിഭവംങ്ങളുകെെ നാശം, എംന്നി
വംകെയല്ല്ാം കൂെിയായഡോപ്പിാൾ ഭൂമാിയുകെെ ചൂെ് 
വംര്ദ്ധിക്കുന്ന അംവംസ്ഥായും രൂപകെപ്പിട്ടു. ഒരു 

കെഹംക്ടര് വംനം 32,000 ഘന കാിഡോ�ാമാീറ്റ്റും 
10 കെൈ�് വംയൽ 1,60,000 �ിറ്റ്റും മാഴകെവം
ള്ളകെത്ത് ഉൾകെക്കാള്ളുന്ന പ്രാകൃതിദത്ത് 
ജ�ൈംഭരണംയിെങ്ങളായിരുന്ന കാാ�ം 
മാാറുന്നു. ഡോകാരളത്ത്ികെ� സൂക്ഷ്മ കാാ�ാവംസ്ഥാ
യുകെെ സ്ഥാാനത്ത്് കാാ�വംര്ഷ്ം (70% മാഴ), 
തു�ാവംര്ഷ്ം (20% മാഴ) ഡോവംനൽമാഴ 10% മാഴ) 
തുെങ്ങിയ മാഴൈീൈണുകാളു�ായിരുന്നത് 
ഇഡോപ്പിാൾ അംങ്ങകെന നിര്ണംയിക്കാനാവംി

ല്ല്. ശരാശരി 110 മുതൽ 120 ദിവംൈം വംകെര 
നല്ല് മാഴയും തുെര്ന്ന് കുറാഞ്ഞ മാഴയും �ഭിച്ച്ി
രുന്നു. മാണ്സൂണംികെ� കാവംാെം കൂെിയായ 
ഡോകാരളത്ത്ിൽ മാഴയുകെെ �ഭയതയിൽ വം�ിയ 
സ്ഥാ�കാാ�വംയതയാൈമാാണം് അംനുഭവംകെപ്പിടും
ന്നത്. കെചറാിയ ഭൂപ്രാഡോദശങ്ങളിൽ കെചറാിയ 
കാാ�യളവംിൽ വം�ിയ മാഴകെയന്നതാണം് 
പുതിയ രീതിയായി കാാണുന്നത്.

അംതികാഠിനമാായ മാഴക്കാ�വുംം തുെര്ന്ന് 
കെവംള്ളകെപ്പിാക്കം, പ്രാളയം, ഉരുൾകെപാ
െൽ, മാണ്ണംിെിച്ച്ിൽ എംന്നീ നി�കാളിഡോ�ക്ക് 
കാാ�ാവംസ്ഥാ മാാറാിഡോപ്പിാകുന്നു. മാഴകെയാന്നു 
മാാറാിയാൽ നല്ല് വംരൾച്ച്, ജ�ക്ഷ്യാമാം, വംര്ദ്ധി
ച്ച് ഡോതാതിലുംള്ള മാഴക്കാ�വുംം കാഠിനമാായ 
ഡോവംനൽക്കാ�വുംം മാഞ്ഞുകാാ�വുംം മാാറാി മാാറാി 
�മാാനുഗീതമാായി ഒരു പ്രാഡോദശത്ത്് അംനുഭവം
കെപ്പിൊൽ അംവംികെെ മാരുവംൽക്കരണംത്ത്ികെ� 
(Desertification) പ്രാാഥാമാികാഘെമാാരംഭിച്ചു
കെവംന്ന് തിരിച്ച്റാിഡോയ�താണം്. ഇക്കഴിഞ്ഞ് 
ഒഡോക്ടാബര് മാാൈത്ത്ിൽ അംതികാഠിനമാായ 
മാഴ �ഭിച്ച് പ�യിെങ്ങളിലുംം ജ�ക്ഷ്യാമാമാാ
രംഭിച്ച്ിട്ടു�്.

കാാ�ാവംസ്ഥായിലും�ാകുന്ന മാാറ്റ്ങ്ങ
ൾക്കനുൈരിച്ച്് കാെലുംകാളിലുംം കാരകാളിലുംം 
ഒരുപാെ് പ്രാതിൈന്ധിികാൾ രൂപകെപ്പിടുംകാ
യാണം്. പ്രാളയത്ത്ിനുഡോശഷ്ം നിരവംധാിയിെ
ങ്ങളികെ� കാന്നുകാാ�ികാളിൽ പ്രാതുൽപ്പിാദ
നഡോശഷ്ി കുറാഞ്ഞുവംരുന്നതായി കാകെ�ത്ത്
ലുംകാളു�്. പ്രാകൃതിവംിഭവംങ്ങളിലും�ാകുന്ന 
ഏകെതാരു മാാറ്റ്വുംം കാാ�ാവംസ്ഥാകെയയും 
ൈവാധാീനിക്കുന്നു�്. ഭൂവംിനിഡോയാഗീരീതികാ

ശേകരളംത്തിന്റെ� 
സൂക്ഷ്മകാലാവാസ്ഥായാില് 

(Micro Climate)വാലിയാ 
ഏറ്റിക്കുംറിച്ച്ിലുംകളംാണ് 

അംനുഭവാന്റെപ്പ്ടുന്ന്തി്. ഭൂമധയ
ശേരഖയുന്റെട 8 ഡീിഗ്രാി 
അംക്ഷ്യാം�ത്തില് 

ശേകരളംമുള്ന്റെപ്പ്ന്റെട സ്ഥാിതിി 
ന്റെ�യ്യുന്ന്തിിനാല് നല്ല ചൂടും 

ഉഷ്ണകാലവുംം മാത്രശേമ 
ഉണ്ട്ാകുമായാിരുംന്നുള്ളൂ. 






മഴിന്റെയാാന്നു മാറിിയാാല് നല്ല 

വാരള്ച്ച്, ജ്ലക്ഷ്യാമം, വാര്ദ്ധീിച്ച് 
ശേതിാതിിലുംള്ള മഴിക്കാാലവുംം 

കഠിിനമായാ ശേവാനല്ക്കാാലവുംം 
മഞ്ഞുകാലവുംം മാറിി മാറിി 

ക്രമാനു�തിമായാി ഒരും പ്രശേ��
ത്ത് അംനുഭവാന്റെപ്പ്ട്ടാല് അംവാിന്റെട 

മരുംവാല്ക്കാരണത്തിന്റെ� 
(Desertification) 

പ്രാഥമികഘട്ടമാരംഭിച്ചുന്റെവാന്ന്് 
തിിരിച്ച്റിിശേയാണ്ട്തിാണ്.
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ളിലും�ാകുന്ന വംയതയാൈങ്ങൾ ഓഡോരാ പ്രാ
ഡോദശങ്ങളികെ�യും കാാ�ാവംസ്ഥാകെയ നിര്ണം
യിക്കുകെമാന്ന് 420 ബി.ൈി.യിൽ ഡോപ്ലാഡോറ്റ്ാ 
പറാഞ്ഞിട്ടു�്. ഡോകാരളത്ത്ികെ� 60% ഡോമാഖ�കാ
ളിലുംം വംരൾച്ച്യു�ാകാാറു�്. 12 ശതമാാനം 
പ്രാളയബാധാിതമാായും 8 ശതമാാനം തീരഡോദ
ശപ്രാശ്നങ്ങളുള്ളതായും ഡോവംര്തിരിച്ച്ിട്ടു�്. 
ഭാവംിയിൽ ഡോകാരളത്ത്ികെ� തീരപ്രാഡോദശങ്ങ
ളികെ� 41 ശതമാാനം നാഡോശാൻമുഖമാാകുവംാ
നും 21 ശതമാാനം പുതിയ തീരമു�ാകുവംാ
നും ൈാധായതകാളുള്ളതായി പഠനങ്ങളു�്.

ഡോകാരളത്ത്ികെ� മാഴദിനങ്ങളിലുംം മാഴമാ
ണംിക്കൂറുകാളിലുംം മാഴപ്രാഡോദശങ്ങളിലുംം മാാറ്റ്
മു�ാകുന്നു. 2500 മാി.മാീറ്റ്ര് മുതൽ 5000 
മാില്ല്ീമാീറ്റ്ര് വംകെര വംാര്ഷ്ികാമാഴ �ഭിക്കുന്ന 
പ്രാഡോദശങ്ങളു�്. 500 മാില്ല്ി മാീറ്റ്റാിനു താകെഴ 
മാാത്രിം വംാര്ഷ്ികാ മാഴ �ഭിക്കുന്ന മാഴനിഴൽ 
പ്രാഡോദശങ്ങളും വംയനാെ്, ഇടുംക്കി, പാ�ക്കാെ് 
ജില്ല്കാളിലും�്. കെതക്കൻതീരപ്രാഡോദശങ്ങളി
�ാണം് ഏറ്റ്വുംം കുറാച്ച്് വംാര്ഷ്ികാമാഴ �ഭിക്കു
ന്നത്. (പ്രാതിവംര്ഷ്ം 900 മാില്ല്ി മാീറ്റ്ര് ) ഡോകാരള
ത്ത്ികെ� വംെഡോക്കാട്ടും മാ�കാളിഡോ�ാട്ടും മാഴയുകെെ 
ഡോതാത് താരതഡോമായന കൂടുംത�ാണം്.

എംന്ത്യായാലുംം ഡോകാരളത്ത്ികെ� കാാ�ാവം
സ്ഥായിൽ മാാറ്റ്മു�ാകുന്നുകെവംന്നത് യാഥാാ
ര്ത്ഥ്യയമാായി കാഴിഞ്ഞു. പ്രാളയങ്ങളും ച�
വംാതങ്ങളും ഓഖിയും ഉരുൾകെപാെലുംകാളും  
വംരൾച്ച്യുകെമാല്ല്ാം കൂെി ൈംസ്ഥാാനകെത്ത് 
കാാ�ാവംസ്ഥാകെയ ൈങ്ക്ീര്ണ്ണംമാാക്കുകായാണം്. 
അംറാബിക്കെലുംം ബംഗീാൾ ഉൾക്കെലുംം 
ഒഡോര ൈമായം വം�ിയ ഡോതാതിൽ ചൂൊകുന്ന 
കാാ�ത്ത്ിനും കാാ�ാവംസ്ഥാക്കുമാനുൈരിച്ചുള്ള 
പുതിയ കാാ�ാവംസ്ഥാ കെപാരുത്ത്കെപ്പിെൽ 
(New climatic Adaptation) നയങ്ങളും 
കാര്മ്മപരിപാെികാളും നെപ്പിി�ാക്കി മാാത്രിഡോമാ 
കെവംല്ലുവംിളികാകെള ഡോനരിൊനാവുംകായുള്ളൂ.

തഡോ�ശൈവയംഭരണം സ്ഥാാപനങ്ങളുകെെ 
ഡോനതൃതവത്ത്ിൽ വംിപു�മാായ മുകെന്നാരുക്ക
ങ്ങളും പ്രാതിഡോരാധാപ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങളും നെപ്പിി
�ാക്കി മാാത്രിഡോമാ കാാ�ാവംസ്ഥാാ ദുരന്ത്യങ്ങകെള 
കുറാക്കുവംാൻ കാഴിയുകായുള്ളൂ. ചി� നിര്ഡോ�ശ
ങ്ങൾ ഇഡോതാകെൊപ്പിം ഡോചര്ക്കുന്നു.
1. ഓഡോരാ പ്രാഡോദശത്ത്ികെ�യും സൂക്ഷ്മ 

കാാ�ാവംസ്ഥാ പഠനവംിഡോധായമാാക്കുകാ.
2. മാഴമാാപിനികാളും ആഡോൊമാാറ്റ്ിക്ാ കെവംതര് ഡോസ്റ്റം

ഷ്നുകാളും കൂടുംത�ായി സ്ഥാാപിച്്ച് മാഴയുകെെ 
വംരവുംം �ഭയതയുകെമാല്ല്ാം മാനസ്സാി�ാക്കുകാ. 
കാാ�ാവംസ്ഥാാ കാ��ര് തയ്യാാറാാക്കുകാ.

3. പ്രാാഡോദശികാ കാാ�ാവംസ്ഥാ കെപാരുത്ത്
കെപ്പിെൽ നയം രൂപീകാരിക്കുകാ.

4. വംനൈമ്പത്ത്് പരമാാവംധാി ൈംരക്ഷ്യി
ക്കുകാ

5. പുതിയ സൂക്ഷ്മ വംനങ്ങൾ വംയാപകാമാാ
ക്കുകാ

6. പരമാാവംധാി ജ�ാശയങ്ങൾ, കുന്നുകാൾ, 
മാ�കാൾ, വംയലുംകാൾ എംന്നിവം ൈംരക്ഷ്യി
ക്കുകാ.

7. തീരഡോദശങ്ങളിൽ കാാറ്റ്ാെി, വംൻമാരങ്ങൾ, 
കാ�ലുംകാൾ എംന്നിവം വംയാപകാമാാക്കുകാ.

8. ഇെനാെൻ പ്രാഡോദശങ്ങളിൽ മാണ്ണം്, ജ�ം, 
സൈജവംൈംരക്ഷ്യണംമുറാകാളും നിര്മ്മിതി
കാളും രൂപകെപ്പിടുംത്തുകാ.

9. ചരിഞ്ഞ ഭൂമാികാളിൽ മാണ്ണംിളക്കിയുള്ള 
കൃഷ്ികാൾ ഒഴിവംാക്കുകാ.

10. പരമാാവംധാി പറാമ്പുകാളിൽ സൈജവംപുത
യിടുംകാ.

11. ൈിമാ�,  കെപയി� ്  എംന്നിവംയുകെെ 
ഉപഡോയാഗീം നിയന്ത്ര്യിക്കുകാ.

12. ൈിമാ� ്, മാണംൽ, ചുടുംകാെ എംന്നിവംയുകെെ 
ഡോതാത് കുറാക്കുന്ന പ്രാകൃതിൈൗഹൃദഭ
വംനങ്ങളും കെകാെിെങ്ങളും ഡോപ്രാാത്സാഹംി
പ്പിിക്കുകാ.

13. കെപാതുഗീതാഗീത ൈംവംിധാാനങ്ങളിഡോ�
ക്ക് മാാറുവംാൻ ജനങ്ങകെള ഡോപ്രാാത്സാഹംി
പ്പിിക്കുകാ.

15. ധാാരാളം വൃക്ഷ്യ സൈതകാൾ നടുംകാ.
16. ഇരുമ്പ്, സ്റ്റംീൽ, മാരത്ത്െി എംന്നിവംയു

പഡോയാഗീിച്ചുള്ള നിര്മ്മാണംം വംയാപിപ്പിി

ക്കുകാ.
17. പ്ലാാസ്റ്റംിക്കികെ� ഉപഡോയാഗീം നിയന്ത്ര്യിക്കുകാ.
18. സൈജവംമാാ�ിനയങ്ങൾ യഥാാൈമായം 

സൈകാകാാരയം കെചയ്യുകാ.
19. സൈ ജ വം പു തയ ി െ � ി കെ �  ഡോ ത ാ തു ം 

സ്ഥാ�വുംം വംര്ദ്ധിപ്പിിക്കുകാ
20. പുതിയ വംിത്ത്ിനങ്ങൾ, കാാര്ഷ്ികാ 

രീതികാൾ എംന്നിവം വംികാൈിപ്പിിക്കുകാ.
21. വംികാൈനപ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങൾ �മാാനുഗീത

മാായി നീര് ത്ത്െ യൂണംിറ്റുകാകെള അംെിസ്ഥാാ
നമാാക്കി മാാറ്റുകാ.

22. ദുരന്ത്യ�ഘൂകാരണം െിം ൈജ്ജീമാാക്കുകാ.
23.  കാാ�ാവംസ്ഥാ മാാറ്റ് കെപാരുത്ത്കെപ്പിെ

�ിനായുള്ള പ്രാചരണംപരിപാെികാൾ 
ൈംഘെിപ്പിിക്കുകാ.

24. വംിവംിധാ പ്രാചരണംപരിപാെികാൾ, ശാക്തിീ
കാരണം പ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങൾ, പരിശീ�ന
ങ്ങൾ, ശില്പശാ�കാൾ, കെൈമാിനാറുകാൾ, 
പഠനയാത്രികാൾ, ശാസ്ത്രീൈാഡോങ്ക്തികാ 
പഠനങ്ങൾ  എംന്നിവംക്കാവംശയമാായ 
പരിപാെികാൾ തയ്യാാറാാക്കുകാ.

25. വംിവംിധാത� കാാ�ാവംസ്ഥാാകാര്മ്മവംിദയാ
ഭയാൈപരിപാെികാൾ നെപ്പിി�ാക്കുകാ.
നിയതവുംം ചിരപരിചിതവുംമാായ കാാ�ാവം

സ്ഥാക്കു�ാകുന്ന പുതിയ മാാറ്റ്ങ്ങകെളയാണം് 
കാാ�ാവംസ്ഥാാമാാറ്റ്ം (climatic change) 
എംകെന്നാകെക്ക പറായുന്നത്. കാാ�ാവംസ്ഥാാ 
പ്രാതിൈന്ധിി (climatic crisis) എംന്നതാണം് 
പുതിയ പ്രാഡോയാഗീമാായി ൈവീകാരിച്ച്ിട്ടുള്ളത്. 
കാാ�ാവംസ്ഥാാപ്രാതിൈന്ധിികാകെള മാറാികാെ
ക്കുവംാൻ വംയക്തിി,  കുടുംംബം, സ്ഥാാപനം, 
പ്രാഡോദശം തുെങ്ങിയ വംിവംിധാ ത�ങ്ങളിൽ 
വംയതയസ്തിപരിപാെികാൾ ആവംശയമാാണം്. 
നമ്മുകെെ മാഡോനാഭാവംത്ത്ിലുംം ശീ�ങ്ങളിലുംം 
ജീവംിതരീതികാളിലുംം വംികാൈനകാാഴ്ചപ്പിാടും
കാളിലുംകെമാല്ല്ാം ൈമാഗ്രാവുംം ശാസ്ത്രീീയവുംമാായ 
മാാറ്റ്ം ആവംശയമാാണം്. കാാ�ാവംസ്ഥാാമാാറ്റ്
ത്ത്ിനനുൈരിച്ച്് ൈമാസ്തി ഡോമാഖ�കാളിലുംം വംയ
തയാൈങ്ങളു�ാകുന്നു. പുതിയ ഡോരാഗീങ്ങൾ 
രൂപകെപ്പിടുംന്നു. ഇവംകെയകെയല്ല്ാം മുൻകൂെി 
മാനസ്സാി�ാക്കികെക്കാണ്ടുള്ള കാര്മ്മപരിപാെി
കാൾ വംിഭാവംനം കെചയ്തു നെപ്പിി�ാക്കുവംാൻ 
കാഴിയുന്നത് കൂടുംതലുംം പ്രാാഡോദശികാത�
ങ്ങളി�ാണം്. ഈ രംഗീത്ത്് പ്രാാഡോദശികാ 
ഗീവംണ്കെമാന്റുകാൾക്ക് വം�ിയ സ്ഥാാനമാാണു
ള്ളത്. കാാ�ാവംസ്ഥാാമാാറ്റ്ത്ത്ിൽ പുതിയ 
രീതികാൾ മാനസ്സാി�ാക്കുവംാനും കാര്മ്മപരി
പാെികാളാവംിഷ്കരിക്കുവംാനും തഡോ�ശൈവയം
ഭരണംസ്ഥാാപനങ്ങൾ തയ്യാാറാാഡോകാ�ത് 
കാാ�ഘെത്ത്ികെ� ആവംശയം കൂെിയാണം്.
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പുതുതായി കെതരകെഞ്ഞടുംക്കുന്നത് 1065 
ൈി.�ി.എംൈ് കെചയര്ഡോപഴ് ൈണ്മാാര്, 

2,14,379 എം.�ി.എംൈ് ഭാരവംാഹംികാൾ,  
14,72,180 അംയൽക്കൂെ ഭാരവംാഹംികാൾ.

കുടുംംബശ്രീീ ത്രിിത� ൈംഘെനാ ൈംവംി
ധാാനത്ത്ിന് പുതിയ ഭരണംൈാരഥാികാകെള 
കാകെ�ത്തുന്നതിനായി 2022 ജനുവംരി ഏഴും 
മുതൽ 25 വംകെര  ൈംസ്ഥാാനത്ത്് കെതരകെഞ്ഞ
ടുംപ്പി് നെത്തും.  ൈി.�ി.എംൈ്, എം.�ി.എംൈ്, 
അംയൽക്കൂെത�ം എംന്നിങ്ങകെന മൂന്നു ത�ങ്ങ
ളിഡോ�ക്കാണം് കെതരകെഞ്ഞടുംപ്പി്. ഇതുമാായി 
ബന്ധികെപ്പിെ് മാാര്ഗ്ഗനിര്ഡോ�ശങ്ങൾ പുറാകെപ്പിടും
വംിച്ച്് ൈര്ക്കാര് ഉത്ത്രവംായി. 

നി�വംികെ� ഭാരവംാഹംികാളുകെെ കാാ�ാവംധാി 
ഈ വംര്ഷ്ം ജനുവംരി 26ന് അംവംൈാനിച്ച്ിരു

ന്നു. ഡോകാാവംി�് പശ്ചാത്ത്�ത്ത്ിൽ പുതിയ 
ഭരണംൈമാിതികെയ കെതരകെഞ്ഞടുംക്കുന്നതു 
വംകെര നി�വംികെ� ൈമാിതിയുകെെ കാാ�ാവംധാി  
ൈര്ക്കാര് നീെി നൽകാിയിരുന്നു. കൂൊകെത 
2022 ജനുവംരി 26ന് പുതിയ ഭരണംൈമാിതി 
ചുമാത�ഡോയൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ൈംഘെനാ 
കെതരകെഞ്ഞടുംപ്പി് നെത്ത്ാനും ൈര്ക്കാര് 
ഉത്ത്രവംിറാക്കിയിരുന്നു. ഇതു പ്രാകാാരമാാണം് 
ൈംസ്ഥാാനത്ത്് കുടുംംബശ്രീീയുകെെ കാീഴിലുംള്ള 
2,94,436 അംയൽക്കൂെങ്ങൾ, 19,489 ഏരിയ 
കെ�വം�പ് കെമാ�് കെൈാസൈൈറ്റ്ികാൾ (എം.�ി.
എംൈ് ), 1065 കാമാൂണംിറ്റ്ി കെ�വം�പ് കെമാ� ് 
കെൈാസൈൈറ്റ്ികാൾ എംന്നിവംിെങ്ങളിഡോ�ക്ക് 
ഇഡോപ്പിാൾ കെതരകെഞ്ഞടുംപ്പി് നെത്തുന്നത്. 
അംെപ്പിാെി ആദിവംാൈി ൈമാഗ്രാ വംികാൈന 

പദ്ധതിയുകെെ ഭാഗീമാായി  രൂപീകാരിച്ച് 
ത്രിിത� ൈംഘെനാ ൈംവംിധാാനത്ത്ികെ� 729 
അംയൽക്കൂെങ്ങൾ, 133 ഊരുൈമാിതികാൾ, 
നാ�് പഞ്ചാായത്ത്് ൈമാിതികാൾ എംന്നിവം
യുകെെ ഭാരവംാഹംികാകെള കാകെ�ത്ത്ാനുള്ള 
കെതരകെഞ്ഞടുംപ്പുംം ഇഡോത ദിവംൈങ്ങളിൽ 
നെക്കും. 

അംയൽക്കൂെങ്ങളിഡോ�ക്കുള്ള കെതരകെഞ്ഞ
ടുംപ്പി് 2022 ജനുവംരി ഏഴും മുതൽ 13 വംകെരയും 
എം.�ി .എംസുകാളിഡോ�ക്ക് ജനുവംരി 16 
മുതൽ 21 വംകെരയും നെത്തും. ൈി.�ി.എംൈ് 
കെതരകെഞ്ഞടുംപ്പി്  2022 ജനുവംരി 25നാണം്. 
ഇതുപ്രാകാാരം ഓഡോരാ അംയൽക്കൂെത്ത്ിനും 
അംഞ്ചാംഗീ ഭാരവംാഹംികാൾ വംീതം ൈംസ്ഥാാ
നകെമാാൊകെകാ 14,72,180 ഡോപകെരയും  ഓഡോരാ 

കുടും�ബശ്രീീ  ത്രിിതി� സ�ഘെനാാ സ�വിിധാാനാത്തിനാ് 
പുതിിയി ഭാരിവിാഹംി�ടെള �ടെ�ത്തുന്നു
കുടും�ബശ്രീീ സി.ഡി.എസ് ടെതിരിടെ�ടുംപ്പി് ജനുവിരിി ഏഴു മുതിൽ 25 വിടെരി 

കുടുംബ്ശ്രീ ത്രിതില സംഘടനാ സംവാിധാനത്തിന് പുതിിയാ ഭരണസാരഥികന്റെളം 
കന്റെണ്ട്ത്തുന്ന്തിിനായാി 2022 ജ്നുവാരി ഏഴു മുതില് 25 വാന്റെര  സംസ്ഥാാനത്ത് ന്റെതിരന്റെ�ടുപ്പ്് നടത്തും.  

സി.ഡീി.എസ്, എ.ഡീി.എസ്, അംയാല്ക്കൂട്ടതിലം എന്ന്ിങ്ങന്റെന മൂന്നു തിലങ്ങളംിശേലക്കാാണ് ന്റെതിരന്റെ�ടുപ്പ്്.
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എം.�ി.എംൈിനും 11 അംംഗീ ഭാരവംാഹംികാൾ 
വംീതം  2,14,379 ഡോപകെരയും ഓഡോരാ ൈി.�ി.
എംൈിനും ഒന്നു വംീതം 1065 ൈി.�ി.എംൈ് 
കെചയര്ഡോപഴ് ൈണ്മാാകെരയും തിരകെഞ്ഞടും
ക്കും.  പുതിയ ഭരണംാധാികാാരികാൾ ജനുവംരി 
26ന്  ചുമാത�ഡോയൽക്കും. 

അംതത് ജില്ല്കാളികെ� ജില്ല്ാ കാളക്ടര്
മാാര്ക്കാണം് തിരകെഞ്ഞടുംപ്പിികെ� മുഖയചുമാത�. 
എംല്ല്ാ ൈി.�ി.എംസുകാളിലുംം ഒരു വംരണംാധാി
കാാരിയും അംൈിസ്റ്റം� ് വംരണംാധാികാാരിയും 
തിരകെഞ്ഞടുംപ്പിികെ� ഡോമാൽഡോനാെം വംഹംിക്കും. 
ഇതിനായി 14 ജില്ല്കാളിലുംം വംരണംാധാികാാ
രികാകെള കെതരകെഞ്ഞടുംത്ത്ിട്ടു�്. കൂൊകെത 
തിരകെഞ്ഞടുംപ്പിികെ� സുഗീമാമാായ നെത്ത്ി
പ്പിിന് ജില്ല്ാ മാിഷ്ൻ ഡോകാാ-ഓര്�ിഡോനറ്റ്ര്
മാാര്, അംൈിസ്റ്റം�് ഡോകാാ-ഓര്�ിഡോനറ്റ്ര്മാാര്, 
ജില്ല്ാ ഡോപ്രാാഗ്രാാം മാാഡോനജര്മാാര്, ബ് ഡോളാക്ക് 
ഡോകാാ-ഓര്�ിഡോനറ്റ്ര്മാാര്, ൈിറ്റ്ി മാിഷ്ൻ 
മാാഡോനജര്മാാര്, പതിനാ�് ൈംസ്ഥാാനത� 
റാിഡോൈാഴ് ൈ് ഡോപഴ് ൈണ്മാാര്, അംഞ്ഞൂറാി
ഡോ�കെറാ റാിഡോൈാഴ് ൈ് ജില്ല്ാത� റാിഡോൈാഴ് ൈ് 
ഡോപഴ് ൈണ്മാാര്, ൈി.�ി.എംൈ് ഭരണംാധാി
കാാരികാൾ, ൈി.�ി.എംൈ് കെമാമ്പര് കെൈ�െ
റാിമാാര്, ഉപഭരണംാധാികാാരികാൾ എംന്നിവംര്
ക്കുള്ള പരിശീ�നവുംം പൂര്ത്ത്ിയായി. 

സ്ത്രീീശാക്തിീകാരണംത്ത്ിനും ദാരിദ്രയ നിര്
മാാര്ജനത്ത്ിനുമാായി കുടുംംബശ്രീീ മുഡോഖന 
നെപ്പിാക്കി വംരുന്ന വംിവംിധാ മാാതൃകാാ പദ്ധ
തികാൾ വംിജയിപ്പിിക്കുന്നതിന് അംതത് തഡോ�ശ 
സ്ഥാാപനങ്ങളുമാായി ൈഹംകാരിച്ചുകെകാാ�് 
പ്രാവംര്ത്ത്ിക്കുന്നവംരാണം് ൈി.�ി.എംൈ് 

കെചയര് ഡോപഴ് ൈണ്മാാര്.  തഡോ�ശ ൈവയം
ഭരണം സ്ഥാാപനങ്ങൾ വംഴി നിരവംധാി ഡോകാന്ദ്ര-
ൈംസ്ഥാാന പദ്ധതികാളും നെപ്പിാക്കുന്നു. 
ഇവംകെയല്ല്ാം താഡോഴത്ത്െിൽ ഫീ�പ്രാദമാായി 
നെപ്പിാക്കുകാ എംന്ന വം�ിയ ഉത്ത്രവംാദിതവ
മാാണം് ഇവംര്ക്കുള്ളത്. അംതുകെകാാണ്ടു തകെന്ന 
കാരുത്തുറ്റ് സ്ത്രീീകാളുകെെ ഒരു ഡോനതൃനിരകെയ 
രൂപീകാരിക്കുകായാണം് തിരകെഞ്ഞടുംപ്പിിലൂകെെ 

കുടുംംബശ്രീീ �ക്ഷ്യയമാിടുംന്നത്. കുടുംംബശ്രീീയുകെെ 
സൈമാഡോ�ാ ൈംരംഭങ്ങൾ, ൈാമൂഹംയ വംികാൈന 
പദ്ധതികാളായ ആശ്രീയ, ബ�് ൈ്, ഡോകാന്ദ്രാ
വംിഷ്് കൃത പദ്ധതികാളായ ദീൻദയാൽ 
ഉപാധായായ ഗ്രാാമാീണ് കാൗശ�യ ഡോയാജന, 
ഡോദശീയ നഗീര ഉപജീവംന ദൗതയം, മാഹംിളാ 
കാിൈാൻ ശാക്തിീകാരണ് പരിഡോയാജന, 
പ്രാധാാനമാന്ത്ര്യി ആവംാൈ് ഡോയാജന തുെങ്ങി 
സ്ത്രീീശാക്തിീകാരണംവുംം ദാരിദ്രയ നിര്മാാര്ജന
വുംം �ക്ഷ്യയമാിെ് കുടുംംബശ്രീീ മുഡോഖന ൈംസ്ഥാാ
നത്ത്് നെപ്പിാക്കുന്ന വംിവംിധാ പദ്ധതികാളും 
തഡോ�ശ സ്ഥാാപനങ്ങളുമാായി ൈഹംകാരിച്ചു 
നെപ്പിാക്കുന്നതിലുംം വംിജയിപ്പിിക്കുന്നതിലുംം 
മുഖയ പങ്കു വംഹംിക്കുന്നവംരാണം് ൈി.�ി.എംൈ് 
കെചയര്ഡോപഴ് ൈണ്മാാര്.  

കുടുംംബശ്രീ കെതിരകെ�ടുംപ്പ്്:  
ഉറ്റോ�ശയലക്ഷ്യയങ്ങള്
1.  കുടുംംബശ്രീീ അംയൽക്കൂെങ്ങൾ, ഏരിയാ 

�വം�പ് കെമാ� ്കെൈാസൈൈറ്റ്ികാൾ, കാമ്മൂ
ണംിറ്റ്ി �വം�പ് കെമാ� ്കെൈാസൈൈറ്റ്ി എംന്നീ 
ത്രിിത� ൈാമൂഹംയാധാിഷ്ഠിിത ൈംഘെനാ 
ൈംവംിധാാനത്ത്ിലൂകെെ സ്ത്രീീ ശാക്തിീകാരണം
ത്ത്ിനും പ്രാാഡോദശികാ ൈാമ്പത്ത്ികാ വംികാൈ
നത്ത്ിനും ദാരിദ്രയ നിര്മ്മാര്ജ്ജീനത്ത്ിനും 
ഡോവം�ി പ്രാവംര്ത്ത്ിക്കുകാ.

2. ഗ്രാാമാപഞ്ചാായത്ത്്/നഗീരൈഭാ തഡോ�ശ
ഭരണം പ്രാഡോദശത്തു പ്രാവംര്ത്ത്ിക്കുന്ന/
ൈമാാരംഭിക്കുന്ന കുടുംംബശ്രീീ അംയൽക്കൂ
െങ്ങളുഡോെയും (എംൻ.എംച്ച്്.ജി.) ഏരിയാ 
�വം�പ് കെമാ� ് കെൈാസൈൈറ്റ്ികാളുഡോെ

സ്ത്രീീ�ാക്തിീകരണത്തിനും 
�ാരിദ്ര്യയ നിര്മാര്ജ്നത്തി

നുമായാി കുടുംബ്ശ്രീ 
മുശേഖന നടപ്പ്ാക്കാി വാരുംന്ന് 
വാിവാിധ മാതൃകാ �ദ്ധീതിി
കള് വാിജ്യാിപ്പ്ിക്കുംന്ന്തിിന് 
അംതിതി് തിശേ�� സ്ഥാാ�
നങ്ങളുമായാി സഹകരിച്ചു

ന്റെകാണ്ട്് 
പ്രവാര്ത്തിക്കുംന്ന്വാരാണ് 
സി.ഡീി.എസ് ന്റെ�യാര് 

ശേ�ഴി് സണ്മാര്. 
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യും (എം.�ി.എംൈ.് ) ഏഡോകാാപനവുംം 
വംയാപനവുംം ഡോമാാണംിറ്റ്റാിംഗും നെത്തുകാ.

 3.  കുടുംംബശ്രീീ അംയൽക്കൂെ കുടുംംബങ്ങളുകെെ 
ൈാമൂഹംയവുംം ൈാമ്പത്ത്ികാവുംം ൈാം
ൈ് കാാരികാവുംം മാാനസ്സാികാവുംമാായ പുഡോരാ
ഗീതിക്കായി ഒരു അംപ്പികാ് ൈ് ൈന്നദ്ധ 
ൈംഘമാായി പ്രാവംര്ത്ത്ിക്കുകാ.

4.  പദ്ധതി ആസൂത്രിണംം, നിര്വ്വഹംണംം, 
ഡോമാാണംിറ്റ്റാിംഗീ് തുെങ്ങിയ പ്രാവംര്ത്ത്
നങ്ങളിൽ കാമ്മൂണംിറ്റ്ി ഡോമാാണംിറ്റ്റാിംഗീ് 
ഏജൻൈിയായി പ്രാവംര്ത്ത്ിക്കുകാ. 

5.  തഡോ�ശ ൈവയംഭരണം സ്ഥാാപനങ്ങളുകെെ 
ശാക്തിീകാരണംത്ത്ിനും ൈദ്ഭരണംത്ത്ി
നും ഡോവം�ി നെക്കുന്ന പ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങ
ളിൽ പങ്ക്ാളിത്ത്ം വംഹംിക്കുകാ.  

6.  പ്രാാഡോദശികാ ആസൂത്രിണംം ശക്തിികെപ്പിടും
ത്തുന്നതിനും ഗുണംനി�വംാരം ഉയര്ത്തു
ന്നതിനുമാായി നെത്തുന്ന പ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങ
ളിൽ പങ്ക്ാളിത്ത്ം  വംഹംിക്കുകാ.

7.  പ്രാാഡോദശികാ ൈാമ്പത്ത്ികാ വംികാൈനം, 
ദാരിദ്രയ നിര്മ്മാര്ജ്ജീനം, വംനിതാ 
ഘെകാ പദ്ധതി, സ്ത്രീീ ശാക്തിീകാരണംം, 
ൈദ്ഭരണംം തുെങ്ങിയ രംഗീങ്ങളികെ� 
വംികാൈനാസൂത്രിണംത്ത്ിൽ ഡോനതൃതവപ
രമാായ പങ്ക്ാളിത്ത്ം വംഹംിക്കുകാ.

8.  തഡോ�ശ ൈവയംഭരണം ൈര്ക്കാര് ഏൽപ്പിി
ക്കുന്ന ദാരിദ്രയ നിര്മ്മാര്ജ്ജീന പ്രാവംര്
ത്ത്നങ്ങളും വംനിതാ ഡോക്ഷ്യമാ പദ്ധതികാ

ളും നെപ്പിാക്കി ഉപജീവംന ൈൗകാരയം 
അംയൽക്കൂൊംഗീങ്ങൾക്ക് ഉ�ാക്കി 
ൈാമൂഹംയമാായി ഉയര്ന്ന് വംരുന്ന മാദയാ
ൈക്തിി, കെകാാള്ളപ�ിശ, എംന്നിവംകെക്ക
തികെര ച�നാത്മകാതയുള്ള ൈമാീപനം 
ൈവീകാരിച്ച്് സ്ത്രീീകാൾക്കും കുെികാൾക്കും  
സുരക്ഷ്യിതതവം ഉറാപ്പിാക്കുകാ. 18 വംയസ്സാ് 
വംകെരയുള്ള കുെികാൾക്ക് അംവംരുകെെ വംളര്
ച്ച്യ്ക്ക്് വംിഘാതമാായി കാാണുന്ന എംല്ല്ാ 
ഘെകാങ്ങകെളയും ഇല്ല്ാതാക്കി ൈമാഗ്രാ
മാായ വംളര്ച്ച്യ്ക്കുഡോവം�ി പ്രാവംര്ത്ത്ിക്കുകാ.  

9.  അംയൽക്കൂെ ത�ത്ത്ിൽ മാിതവംയയ 
ൈമ്പാദയ/ വംായ്പാ പരിപാെികാൾ കാാരയ
ക്ഷ്യമാമാായി നെപ്പിാക്കുന്നതിന് ഡോനതൃതവം 
നൽകുകാ.

10.  ൈി.�ി.എംൈ്. പ്രാതിനിധാാനം കെചയ്യുന്ന 
ഭൂ പ്രാ ഡോ ദ ശ ത്ത് ി കെ �  കെ പ ാ തു ഡോ വം യു ം 
അംയൽക്കൂെ കുടുംംബങ്ങളുകെെ പ്രാഡോതയ
കാിച്ചുമുള്ള ൈവാശ്രീയതവത്ത്ിന് ഉതകുന്ന 
തരത്ത്ിൽ ൈാമൂഹംികാ ൈാമ്പത്ത്ികാ 
ൈൗകാരയങ്ങൾ പ്രാാപ്തമാാക്കുന്നതിനുള്ള 
ൈര്ക്കാര് വംകുപ്പുംകാൾ, അംംഗീീകൃത സ്ഥാാ
പനങ്ങൾ, ൈര്ക്കാര് വംികാൈന ഏജൻ
ൈികാൾ, ധാനകാാരയ സ്ഥാാപനങ്ങൾ 
മുത�ായവംയുമാായി അംയൽക്കൂെങ്ങകെള  
ബന്ധികെപ്പിടുംത്തുവംാനും, ൈഹംകാരണം 
സ്ഥാാപനങ്ങളുകെെ ഓഹംരികാൾ വംാങ്ങുന്ന
തിനും നിഡോക്ഷ്യപങ്ങൾ നെത്തുന്നതിനും 

വംായ്പകെയടുംക്കുന്നതിനും ൈഹംായിക്കുകാ. 
11.  അംയൽക്കൂൊംഗീങ്ങകെള ൈവയംകെതാ

ഴിൽ ൈംരംഭങ്ങൾ കാകെ�ത്തുന്നതിനും 
പ്രാവംര്ത്ത്ിപ്പിിക്കുന്നതിനും ഡോപ്രാാത്സാഹം
നവുംം ൈഹംായവുംം നൽകുകാ.  

12.  ൈാമൂഹംികാ ൈാമ്പത്ത്ികാ ശാക്തിീകാര
ണംത്ത്ിന് ഉതകുന്ന തരത്ത്ിൽ ആശയ
പരവുംം ൈാഡോങ്ക്തികാവുംമാായ പരിശീ�ന
ങ്ങൾ അംംഗീ കുടുംംബാംഗീങ്ങൾക്ക് �ഭയ
മാാക്കുകാ.  

13. പ്രാാഡോദശികാ ൈാമ്പത്ത്ികാ വംികാൈന
ത്ത്ിന് ഉതകുന്ന പ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങൾ 
ഡോനരിെ് ഏകെറ്റ്ടുംത്ത്് പ്രാാഡോയാഗീികാമാാ
ക്കുകാ.  

14. ശാരീരികാ-മാാനൈികാ കെവംല്ലുവംിളികാൾ 
ഡോനരിടുംന്നവംര്, എംച്ച്് ഐവംി- എംയ്�് ൈ് 
ഡോരാഗീികാൾ,  വംഡോയാജനങ്ങൾ, ട്രിാൻൈ് 
കെജഡോ�ഴ് ൈ്, കുെികാൾ തുെങ്ങിയവംരുകെെ 
അംവംകാാശങ്ങളും ൈാമൂഹംയനീതിയും 
ഉറാപ്പിാക്കാനുള്ള പ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങളിൽ 
ഏര്കെപ്പിടുംകാ.

15.  ഉത്സാഹംഡോത്ത്ാകെെയും നിൈവാര്ത്ഥ്യമാാ
യും അംന്ത്യസ്സുറ്റ് ൈന്നദ്ധ ൈാമൂഹംയ പ്രാ
വംര്ത്ത്നം നെത്തുന്ന വംയക്തിിതവങ്ങകെള 
വംാര്കെത്ത്ടുംക്കുകാ. 

1
(തയാറാക്കാിയത് : ടീംീം ഓര്ഗ്ലൈ�ലേ�ഷന് 

(കുടും�ശ്രീീ) ആണ്്.)
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സ്ത്രീീധാനത്ത്ിനും സ്ത്രീീ പീ�നങ്ങൾ
ക്കും വംിവംാഹം ധൂര്ത്ത്ിനുകെമാതിഡോര ൈമൂഹം 
മാഡോനാഭാവംം വംളര്ത്ത്ികെയടുംക്കുന്നതിനും 
പ്രാതിഡോരാധാമുയര്ത്ത്ാനും ൈമൂഹംകെത്ത് 
ൈജ്ജീമാാക്കുന്നത് �ക്ഷ്യയമാിെ് കുടുംംബശ്രീീ 
ൈംഘെിപ്പിിക്കുന്ന 'സ്ത്രീീപക്ഷ്യ നവംഡോകാരളം' 
ൈംസ്ഥാാനത� കായാകെമ്പയ് ൻ �ിൈംബര് 
18ന് തുെക്കമാായി. തിരുവംനന്ത്യപുരം കാനകാ
ക്കുന്ന് നിശാഗീന്ധിി ഓ�ിഡോറ്റ്ാറാിയത്ത്ിൽ 
മുഖയമാന്ത്ര്യി പിണംറാായി വംിജയൻ കായാകെമ്പ
യ് കെ� ഉദ്ഘാെനം നിര്വംഹംിച്ച്ഡോതാകെെ 
ൈംസ്ഥാാനത്ത്് സ്ത്രീീശാക്തിീകാരണംത്ത്ികെ� 
വംഴികാളിൽ പുതികെയാരു അംധായായത്ത്ിന് 
തുെക്കം കുറാിച്ചു. 

      

യുവിതിി�ള് ഏതു ഘെത്തിിലും 
സ്ത്രീീധ�ത്തിികെ�തിിറ്റോര 
ശക്തമാോയി  പ്രതിി�രി�ണംം: 
മുംഖ്യയമാന്ത്രിി പീിണംറിോയി വിിജയൻ

യുവംതികാൾ ഏതു ഘെത്ത്ിലുംം സ്ത്രീീധാ
നത്ത്ികെനതിഡോര ശക്തിമാായി പ്രാതികാരി
ക്കണംകെമാന്ന് കായാകെമ്പയ് കെ� ഉദ്ഘാെനം 
ഓണ്സൈ�നായി നിര്വംഹംിച്ച്് മുഖയമാന്ത്ര്യി 
പറാഞ്ഞു. വംിവംാഹംാഡോ�ാചനയുകെെ ഘെത്ത്ി
ലുംം അംതിനു ഡോശഷ്വുംം  സ്ത്രീീധാനവുംമാായി ബന്ധി
കെപ്പിെ പ്രാശ് നങ്ങൾ ചര്ച്ച് കെചയ്യുന്നുകെ�ങ്ക്ിൽ 
അംഡോപ്പിാൾ തകെന്ന പ്രാതികാരിക്കണംം. കെതറ്റു
കാൾകെക്കതിഡോര പ്രാതികാരിക്കുന്നതിന് ഓഡോരാ 

യുവംതിയ്ക്കും കാരുത്തു നൽകുന്ന വംിധാത്ത്ിൽ 
ൈമൂഹംത്ത്ികെ� കെപാതുഡോബാധാം ഉയര്ന്നു 
വംരണംം. ഇക്കാരയത്ത്ിൽ ഏറ്റ്വുംം ഫീ�പ്രാദ
മാായി ഇെകെപൊൻ ൈാധാിക്കുന്നത് കുടുംംബ
ശ്രീീക്കാണം്. ഒരു പ്രാഡോദശത്ത്് സ്ത്രീീധാനവുംമാായി 
ബന്ധികെപ്പിെ പ്രാശ് നമു�ാകുഡോമ്പാൾ കുടുംംബ
ശ്രീീക്ക് ഇെകെപൊം. സ്ത്രീീകാൾ ഡോനരിടുംന്ന തിന്മാ
കാൾകെക്കതിഡോര ശബ്ദമുയര്ത്ത്ാൻ കാഴിയുന്ന 
നിരവംധാി ശക്തിികാൾ ഈ ൈമൂഹംത്ത്ിലും�്. 
അംവംര് കുടുംംബശ്രീീകെക്കാപ്പിം അംണംിഡോചരും. 
സ്ത്രീീ ധാ ന ത്ത് ി നു ം  സ്ത്രീീ പീ � ന ങ്ങ ൾ ക്കു ം 
എംതികെരയുള്ള ഈ ഡോബാധാവംൽക്കരണംം 
ഇനിയും ശക്തിമാായി തുെര്ന്നു കെകാാണ്ടു
ഡോപാകാാൻ കാഴിയണംം. സ്ത്രീീധാനത്ത്ികെന

ഉണിരുന്നു സ്ത്രീീപക്ഷ്യ നാവികേ�രിള�
*�യാടെ�യി്ൻ ഡിസ�ബർ 18 മുതിൽ 2022 മാർച്ച്് 8 വിടെരി   

സ് കേനാഹംിതി കേൊൾഫ്രീീ നാ�ർ: 1800-425-2088 

സ്ത്രീീധനത്തിനും സ്ത്രീീ�ീഡീനത്തിനുന്റെമതിിശേര കുടുംബ്ശ്രീയുന്റെട സംസ്ഥാാനതില കയാന്റെമ്പയാ്ന് 
ഡീിസംബ്ര് 18ന്   മുഖയമന്ത്രിി �ിണറിായാി വാിജ്യാന് ഉ�്ഘാടനം ന്റെ�യ്തു

കുടും�ശ്രീീ �ംഘടീംിപ്പിിക്കുന്ന 'സ്ത്രീീപക്ഷ �വലേകരളം' �ംസ്ഥാാ�ത� കാാനെ�യ് നെ� ഉദ്്ഘാടീം�ം മുഖാമന്ത്രിി ഓൺലൈ��ായി �ിര്വ�ിക്കുന്നു. 

  ആശ.എസ്്. പീണംി�ർ 



29പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് |  നവംംബര് 2021

ലേമയര് ആരാാ രാലേ�ന്ദ്രന് കുടും�ശ്രീീ ഒരു ലേ�ര്ചിിത്രംം ലേ�ാലേട്ടിാഗ്രാാ�ി �ാ�ാം �ീ�ണ്ില് ഒന്നും രണ്ടുംം 
മൂന്നും സ്ഥാാ�ങ്ങൾ ലേ�ടീംിയ സുലേരഷ് കാമിലേയാ, ആല്ഫ്രഡ്് എംം.നെക, മധു ഇടീംച്ച� എംന്നിവര്ക്കുള്ള �മ്മാാ
�ദ്ാ�ം �ിര്വ�ിക്കുന്നു.

സ്ത്രീീധാനവുംമാായി ബന്ധികെപ്പിെ കെകാാ�
പാതകാങ്ങളുകെെയും ആത്മഹംതയകാളുകെെ
യും എംണ്ണംം വംര്ധാിക്കുന്നത് ആശങ്ക്യു
ണംര്ത്തുന്ന പശ്ചാത്ത്�ത്ത്ി�ാണം് 
കു ടും ം ബ ശ്രീീ യു കെ െ  ഡോ ന തൃ ത വ ത്ത് ി ൽ 
സ്ത്രീീപക്ഷ്യ നവംഡോകാരളം ൈംസ്ഥാാനത� 
കായാകെമ്പയ്ൻ ൈംഘെിപ്പിിക്കുന്നത്. 
സ്ത്രീീധാനം, സ്ത്രീീപീ�നം, എംന്നിവംകെയ്ക്ക്തി
രായ ഡോബാധാവംൽക്കരണം ൈഡോ�ശങ്ങൾ 
ൈമൂഹംത്ത്ികെ� ൈമാസ്തിഡോമാഖ�യിലുംം   
എംത്ത്ിക്കുകായും  അംതുവംഴി കെപാതുൈമൂ
ഹംത്ത്ികെ� മാഡോനാഭാവംത്ത്ിൽ മാാറ്റ്ം വംരു
ത്തുകായുമാാണം് സ്ത്രീീപക്ഷ്യ നവംഡോകാരളം 
കായാകെമ്പയ് നിലൂകെെ �ക്ഷ്യയമാിടുംന്നത്. 
സ്ത്രീീധാനകെമാന്ന വംിപത്ത്് സ്ത്രീീക്കും കുടുംംബ
ത്ത്ിനും ൈമൂഹംത്ത്ിനും  ഏൽപ്പിിക്കുന്ന 
ബഹുമുഖ ആഘാതങ്ങൾ എംകെന്ത്യല്ല്ാ
മാാകെണംന്ന് കെപാതുൈമൂഹംത്ത്ിൽ ചര്ച്ച്
യ്ക്ക്് വംിഡോധായമാാക്കുകായും  നിരന്ത്യരവുംം 
ൈമാഗ്രാവുംമാായ ഡോബാധാവംൽക്കരണം 
പരിപാെികാളിലൂകെെ സ്ത്രീീധാനകെമാന്ന ൈമ്പ്ര
ദായം നിര്ത്ത്�ാക്കുകായുമാാണം് പ്രാധാാന 
�ക്ഷ്യയങ്ങൾ. 

സ്ത്രീീപീക്ഷ്യ �വിറ്റോ�രളം
 �യോകെ�യ്ൻ - ലക്ഷ്യയങ്ങള്

തിഡോരയുള്ള കുടുംംബശ്രീീയുകെെ ഡോപാരാെം 
ഏറ്റ്വുംം വം�ിയ ൈാമൂഹംികാ ഉത്ത്രവംാദിത്ത്
മാാണം്. ൈാമൂഹംികാ തിൻമാകാൾകെക്കതിഡോര 
ശക്തിമാായ നെപെികാളുമാായി ൈര്ക്കാര് 
ൈംവംിധാാനങ്ങൾ കുടുംംബശ്രീീകെക്കാപ്പിമു�ാ
കും. 'സ്ത്രീീപക്ഷ്യ നവംഡോകാരളം' ഡോബാധാവംൽ
ക്കരണം പ്രാചാരണം പരിപാെികാൾക്ക് മുഖയ
മാന്ത്ര്യി വംിജയാശംൈകാൾ നൽകാി. 

നഡോവംാത്ഥ്യാനകാാ�ം മുതൽ ഉയര്ത്ത്ി
കെക്കാണ്ടു വംന്ന മുദ്രാവംാകായത്ത്ികെ� പുതിയ 
ത�ങ്ങളിഡോ�ക്കും സ്ത്രീീപക്ഷ്യ നവംഡോകാരളത്ത്ി
ഡോ�ക്കും ഈ നാെികെന നയിക്കണംകെമാങ്ക്ിൽ 
സ്ത്രീീയുകെെ ഇന്നകെത്ത് അംവംസ്ഥായ്ക്ക്് മാാറ്റ്മു
�ാകാണംകെമാന്ന് പരിപാെിയുകെെ അംധായ
ക്ഷ്യത വംഹംിച്ച് തഡോ�ശൈവയംഭരണം വംകുപ്പി് 
മാന്ത്ര്യി എംം.വംി ഡോഗീാവംി�ൻ മാാസ്റ്റംര് പറാഞ്ഞു. 
സ്ത്രീീകാൾ മാാത്രിം വംിചാരിച്ച്ാൽ പ്രാശ് നങ്ങൾ 
അംവംൈാനിപ്പിിക്കാൻ കാഴിയില്ല്. പുരുഷ്ൻ
മാാരും മുഡോമ്പാെ് വംരണംം. സ്ത്രീീകാൾ വംീെിൽ 
കെചയ്യുന്ന ഡോജാ�ികാൾക്ക് അംതിഡോ�തായ 
മൂ�യമു�്. ഇരുവംരും ഡോചര്ന്ന് കുടുംംബകെത്ത് 
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ഡോപാറ്റുന്നു എംന്ന തരത്ത്ിൽ ജനാധാിപതയപ
രമാായ ചിന്ത്യ പുരുഷ്ന് ഉ�ാകാണംം. ജനാ
ധാിപതയവംൽക്കരിക്കകെപ്പിെ ൈമൂഹംത്ത്ികെ� 
ൈവീകാാരയത കുടുംംബശ്രീീയുകെെ സ്ത്രീീപക്ഷ്യ 
ഡോകാരളം ഡോബാധാവംൽക്കരണം പ്രാചരണം പരി
പാെിയ്ക്ക്് �ഭിക്കുകെമാന്ന് ഉറാപ്പിാണം്. രാഷ്ട്രീയ 
ൈാമൂഹംികാ ൈാംൈ് കാാരികാ മാണ്ഡ�ങ്ങളി
ലുംള്ളവംരും ജനപ്രാതിനിധാികാളും യുവംാക്കളും 
ഉൾകെപ്പികെെയുള്ളവംര് ഡോകാരളകെമാാൊകെകാ ഈ 
പ്രാചരണംപരിപാെിയ്ക്ക്് പിന്തുണം നൽകുന്നു
കെ�ന്നും അംഡോ�ഹംം പറാഞ്ഞു. 

തു െ ര് ന്ന ്  മൃ ഗീ ൈ ംര ക്ഷ്യ ണം - ക്ഷ്യീര 
വംികാൈന വംകുപ്പി് മാന്ത്ര്യി കെജ. ചിഞ്ചുറാാണംി 
സ്ത്രീീപക്ഷ്യ നവംഡോകാരളം കായാകെമ്പയ് നുമാായി 
ബന്ധികെപ്പിെ ൈമാീപനഡോരഖ ച�ച്ച്ിത്രി താരം 
നിമാിഷ് ൈജയനു നൽകാി പ്രാകാാശനം കെചയ്തു. 
സ്ത്രീീപക്ഷ്യ നവംഡോകാരളം പരിപാെി സ്ത്രീീകാൾക്ക് 
വം�ിയ കാരുത്തും ഊര്ജ്ജീവുംം പകാരുകെമാ
ന്ന് മാന്ത്ര്യി പറാഞ്ഞു. സ്ത്രീീകാൾക്ക് എംതിരായ 
അംതി�മാം പ്രാതിഡോരാധാിക്കാനും തെയിൊനും 
പ� തരത്ത്ിലുംള്ള ഇെകെപെൽ അംനിവംാരയ
മാാണം്. സ്ത്രീീധാനത്ത്ിന് എംതിരായ കെചറുത്തു 
നിൽപ്പിിന് ൈമൂഹംത്ത്ികെ� ഇെകെപെൽ 
ഉ�ാകാണംകെമാന്നും മാന്ത്ര്യി പറാഞ്ഞു.  

ഉന്നതവംിദയാഭയാൈ ൈാമൂഹംികാനീതി 
വംകുപ്പി് മാന്ത്ര്യി ഡോ�ാ.ആര്. ബിന്ദു ൈ് ഡോനഹംിത 
കെജൻ�ര് കെഹംൽപ്പി് കെ�ൈ് കാ്-ഏകാീകൃത 
ഡോട്രിാൾഫ്രിീ നമ്പറാികെ� പ്രാഖയാപനം നിര്വ്വഹംി
ച്ചു. ഇന്ത്യയൻ മാണ്ണംിൽ സ്ത്രീീധാനകെമാന്ന ദുരാചാരം 
ശക്തിമാായി നി�നിൽക്കുന്നത് �ജ്ജീാകാര
മാാകെണംന്ന് മാന്ത്ര്യി ഡോ�ാ.ആര്. ബിന്ദു പറാഞ്ഞു. 
കെപണ്കുെികാൾ കുടുംംബത്ത്ികെ� ആസ്തിിയല്ല്, 
ബാധായതയാകെണംന്നാണം് കുടുംംബം ഡോപാലുംം 
കെതറ്റ്ിദ്ധരിക്കുന്നത്. ഈ ദുരാചാരം ൈമൂഹം

ചി�ച്ചിത്രംതാരം �ിമിഷ ��യന് പ്രതിജ്ഞാാ വാചികം നെചിാല്ലിിനെക്കാാടുക്കുന്നു
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പരമാാവംധാി കെചറുപ്പിക്കാകെര കായാകെമ്പ
യ് കെ� ഭാഗീമാാക്കികെക്കാ�് സ്ത്രീീധാനത്ത്ി
നും സ്ത്രീീപീ�നങ്ങൾക്കും എംതികെരയുള്ള 
ൈഡോ�ശങ്ങൾ ഡോകാരളകെമാാൊകെകാ എംത്ത്ി
ക്കുന്നതിനാണം് ശ്രീമാം.  ഡോകാാഡോളജ് വംിദയാര്
ത്ഥ്യികാൾ, വംിവംിധാ യുവംജന ൈംഘെനകാൾ,  
പ്രാാഡോദശികാ കാ�ാ കാായികാ ൈംഘെ
നകാൾ,  കുടുംംബശ്രീീ ഓകാ് ൈി�റാി ഗ്രൂപ്പുംകാൾ, 
രാഷ്ട്രീയ ൈാമൂഹംികാ ൈാംൈ് കാാരികാ രംഗീ
ങ്ങളികെ� പ്രാമുഖര്, വംിവംിധാ ഡോമാഖ�കാളിൽ 
പ്രാവംര്ത്ത്ിക്കുന്ന സ്ത്രീീകാൾ, കുടുംംബശ്രീീ 
ത്രിിത� ൈംഘെനാ ൈംവംിധാാനം തുെങ്ങി 
ൈമൂഹംത്ത്ികെ� വംിവംിധാ ഡോമാഖ�കാളിലുംള്ളവം
രുമാായി ൈഹംകാരിച്ചു കെകാാ�് �ിംഗീപദവംി 
ൈമാതവം സൈകാവംരിക്കാനുള്ള പ്രാവംര്ത്ത്ങ്ങ
ളും ആവംിഷ്് ക്കരിച്ചു. 

2022 മാാര്ച്ച്് വംകെരയാണം് കായാകെമ്പയ്ൻ 
പ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങൾ. ഇതികെ� ഭാഗീമാായി 
ഓഡോരാ ആഴ്ചയിലുംം ജില്ല്ാ-ഡോ�ാക്ക്-പഞ്ചാാ
യത്ത്് അംയൽക്കൂെത�ത്ത്ിൽ ൈംഘെി
പ്പിിഡോക്ക� വംിവംിധാ പ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങളുകെെ 
വംിശദമാായ രൂപഡോരഖ തയ്യാാറാാക്കിയിട്ടു�്. 
കായാകെമ്പയ് കെ� വംിജയത്ത്ിനായി വംിവംിധാ 
വംകുപ്പുംകാളുകെെ ൈഹംകാരണംവുംം ഉറാപ്പുംവംരു
ത്ത്ിയിട്ടു�്. 

മൂന്നര മാാൈം നീളുന്ന കായാകെമ്പയ് കെ� 
ഭാഗീമാായി  എംല്ല്ാ ആഴ്ചയിലുംം ജില്ല്ാ-പഞ്ചാാ
യത്ത്്-അംയൽക്കൂെത�ത്ത്ിൽ വംയതയസ്തി
മാായ പരിപാെികാൾ ൈംഘെിപ്പിിക്കും. 
ആദയ ആഴ്ച ൈംസ്ഥാാനകെത്ത് മൂന്നു �ക്ഷ്യം 
അംയൽക്കൂെങ്ങളിലുംം 19542 ഓകാ് ൈി�റാി 
ഗ്രൂപ്പുംകാളിലുംം 'സ്ത്രീീധാനവുംം അംതി�മാവുംം' 
എംന്ന വംിഷ്യത്ത്ിൽ ചര്ച്ച് നെത്തും. തുെര്
ന്നുള്ള ആഴ്ചകാളിൽ ഡോപാസ്റ്റംര് കായാകെമ്പയ്ൻ, 
സ്ത്രീീധാനത്ത്ികെനതിഡോര ഡോൈാഷ്യൽ മാീ�ിയാ 
ച�ഞ്ചാ്, റാീൽൈ് വംീ�ിഡോയാ തയ്യാാറാാക്ക
ലുംം ൈമൂഹംമാാധായമാങ്ങൾ വംഴി പ്രാചരിപ്പിിക്ക
ലുംം, ചുവംര്ചിത്രി കായാകെമ്പയ്ൻ, ഡോകാാഡോളജ് 
വംിദയാര്ത്ഥ്യികാകെള പകെങ്ക്ടുംപ്പിിച്ചു കെകാാണ്ടുള്ള 
കെവംബിനാറുകാൾ, സ്ത്രീീധാനകെത്ത് കുറാിച്ചുള്ള 
അംഭിപ്രാായ ൈര്ഡോവം, ഇരുച� വംാഹംന 

റാാ�ി, ബാ�ൈഭ, ൈ് കൂൾ വംിദയാര്ത്ഥ്യികാൾ
ക്കു ഡോവം�ിയുള്ള ഡോപാസ്റ്റംര് കായാകെമ്പയ്ൻ, 
കാാര്ട്ടൂണ് ൈീരീൈ്, ൈമൂഹംമാാധായമാങ്ങൾ 
വംഴി കാാര്ട്ടൂണ് പ്രാചരിപ്പിിക്കൽ, സ്ത്രീീധാന
ത്ത്ികെനതിഡോര ൈിഡോ�ച്ച്ര് കായാകെമ്പയ്ൻ 
എംന്നിവംയായിരിക്കും പ്രാധാാന പരിപാ
െികാൾ. കായാകെമ്പയ്ൻ ൈമാാപനഡോത്ത്ാെനു
ബന്ധിിച്ച്് അംന്ത്യര്ഡോദശീയത�ത്ത്ിൽ സ്ത്രീീ
ശാക്തിീകാരണം ഡോമാഖ�യികെ� പ്രാമുഖരായ 
വംയക്തിികാകെള ഉൾകെപ്പിടുംത്ത്ി അംന്ത്യാരാഷ്ട്ര 
ൈഡോമ്മളനവുംം ൈംഘെിപ്പിിക്കും. ഇതിൽ 
എംല്ല്ാ ജില്ല്കാളിൽ നിന്നുമുള്ള സ്ത്രീീപക്ഷ്യ 
കാര്മാ പദ്ധതി അംവംതരിപ്പിിക്കും.    

കാ യ ാ കെ മ്പയ ് ൻ  ൈ മാ ാ പ ന ത്ത് ി നു 
ഡോശഷ്വുംം തുെര്പ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങളുമാായി 
കുടുംംബശ്രീീ മുഡോന്നാട്ടു ഡോപാകും. അംയൽക്കൂ
െത� സ്ത്രീീപക്ഷ്യ ആഡോ�ാചനാ ഡോയാഗീങ്ങൾ, 
വംാര്ഡുംത� സ്ത്രീീപക്ഷ്യ കൂൊയ്മകാൾ, പഞ്ചാാ
യത്ത്് നഗീരൈഭാ ത�ത്ത്ിൽ സ്ത്രീീശക്തിി 
ൈംഗീമാം, ജില്ല്ാത� സ്ത്രീീപക്ഷ്യ നവംഡോകാരള 
ൈംഗീമാം, ൈ് കൂൾ ഡോകാാഡോളജ്, വംാര്ഡുംത�
ത്ത്ിൽ കെജൻ�ര് ക്ലബ്ബ്് രൂപീകാരണംം, 
കെജൻ�ര് അംവംഡോബാധാ പരിശീ�നങ്ങൾ 
എംന്നിങ്ങകെന വംിവംിധാ പരിപാെികാൾ 
ഇതികെ� ഭാഗീമാായി ൈംഘെിപ്പിിക്കും. 
വംിവംിധാ ആശയവംിനിമായ ഡോബാധാവംൽ
ക്കരണം പരിപാെികാളും ഇതിൽ ഉൾകെപ്പിടുംം. 

�ിൈംബര് 18 മുതൽ 2022 മാാര്ച്ച്് എംട്ടു 
വംകെര നീളുന്ന കായാകെമ്പയ് കെ� ഭാഗീമാായി 
ഓഡോരാ ആഴ്ചയിലുംം ജില്ല്ാ-ഡോ�ാക്ക്-പഞ്ചാാ
യത്ത്് അംയൽക്കൂെത�ത്ത്ിൽ ൈംഘെി
പ്പിിഡോക്ക�  വംിവംിധാ പ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങളുകെെ 
വംിശദമാായ രൂപഡോരഖയും തയ്യാാറാാക്കി. 
കായാകെമ്പയ് കെ� വംിജയത്ത്ിനായി വംിവംിധാ 
വംകുപ്പുംകാളുകെെ ൈഹംകാരണംവുംം ഉറാപ്പും വംരു
ത്ത്ിയിട്ടു�്. കായാകെമ്പയ്ൻ ൈമാാപനഡോത്ത്ാ
െനുബന്ധിിച്ച്് അംന്ത്യര്ഡോദശീയത�ത്ത്ിൽ 
സ്ത്രീീശാക്തിീകാരണം ഡോമാഖ�യികെ� പ്രാമുഖ
രായ വംയക്തിികാകെള ഉൾകെപ്പിടുംത്ത്ി അംന്ത്യാ
രാഷ്ട്ര ൈഡോമ്മളനവുംം ൈംഘെിപ്പിിക്കുന്നു�്. 
ഇതിൽ എംല്ല്ാ ജില്ല്കാളിൽ നിന്നുമുള്ള സ്ത്രീീ
പക്ഷ്യകാര്മ്മ പദ്ധതി അംവംതരിപ്പിിക്കും.   

പ്രവിർത്തി�ങ്ങള്ത്ത്ിൽ നിന്നും എംത്രിയും ഡോവംഗീം തുെച്ചു നീക്ക
ണംകെമാന്നും മാന്ത്ര്യി പറാഞ്ഞു.  

വംനിതാ കാമ്മീഷ്ൻ അംധായക്ഷ്യ പി. 
ൈതീഡോദവംി കുടുംംബശ്രീീ മുഡോഖന ൈംസ്ഥാാ
നത്ത്് 152 ഡോ�ാക്കുകാളിൽ നെപ്പിാക്കുന്ന 
സൈ�ം മാാപ്പിിങ്ങ് പ്രാ�ിയയുകെെ പ്രാഖയാപനം 
നിര്വ്വഹംിച്ചു.  'സ്ത്രീീപക്ഷ്യ നവംഡോകാരളം' കായാകെമ്പ
യ് കെ� ബ്രാൻ�് അംംബാൈി�ര് ച�ച്ച്ിത്രി 
താരം കുമാാരി നിമാിഷ് ൈജയൻ പ്രാതിജ്ഞാ 
കെചാല്ല്ികെക്കാടുംത്തു. സ്ത്രീീധാനം ഉൾകെപ്പികെെ 
ൈമൂഹംത്ത്ിൽ സ്ത്രീീകാൾ ഡോനരിടുംന്ന പ്രാശ്നങ്ങൾ
കെക്കതികെര ഒരുമാിച്ച്് ഡോപാരാെിയാൽ മാാറ്റ്ം 
സൃഷ്ടിിക്കാകെമാന്ന് നെി നിമാിഷ് ൈജയൻ 
പറാഞ്ഞു. ഒറ്റ്യ്ക്ക്് ഡോപാരാെിയാൽ മാാറ്റ്മു�ാകാി
ല്ല്. ഡോയാജിച്ചുള്ള ഡോപാരാെകെത്ത് എംല്ല്ാവംരും 
പിന്തുണംയ്ക്ക്ണംം. കുടുംംബശ്രീീ മുഡോഖന ൈമൂഹം
ത്ത്ിൽ വം�ിയ മാാറ്റ്മു�ായതായും നിമാിഷ് 
പറാഞ്ഞു. 

ത ി രു വം ന ന്ത്യ പുര ം  ഡോ മായ ര്  ആര യ ാ 
രാഡോജന്ദ്രൻ കുടുംംബശ്രീീ ഒരു ഡോനര്ചിത്രിം 
ഡോഫീാഡോൊഗ്രാാഫീി നാ�ാം ൈീൈണംിൽ ഒന്നും 
രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാാനങ്ങൾ ഡോനെിയ സുഡോരഷ്് 
കാാമാിഡോയാ, ആൽഫ്രി�് എംം.കെകാ. മാധു ഇെച്ച്ന 
എംന്നിവംര്ക്കുള്ള ൈമ്മാനദാനം നിര്വംഹംിച്ചു. 
ഡോപ്രാാത്സാഹംന ൈമ്മാനം ഡോനെിയവംര്ക്ക് 
വംെിയൂര്ക്കാവം് എംം.എംൽ.എം അം�വ.വംി.കെകാ. 
പ്രാശാന്ത്യ് ൈമ്മാനദാനം നിര്വ്വഹംിച്ചു. 

കുടുംംബശ്രീീ എംകാ് ൈികാൂെീവം് �യറാക്ടര് 
പി.ഐ. ശ്രീീവംിദയ ൈവാഗീതം പറാഞ്ഞു.   ജില്ല്ാ 
പഞ്ചാായത്ത്് പ്രാൈി�� ് �ി. സുഡോരഷ്് 
കുമാാര്, പ്ലാാനിങ്ങ് ഡോബാര്�് അംംഗീങ്ങ
ളായ ജിജും.പി. അം�കാ് ൈ്, മാിനി സുകുമാാര്, 
ഡോമാഡോയഴ് ൈ് ഡോചമ്പര് കെചയര്മാാൻ എംം. 
അംനിൽ കുമാാര്, മുനിൈിപ്പിൽ കെചയര്മാാൻൈ് 
ഡോചമ്പര് കെചയര്മാാൻ എംം.കൃഷ്ണദാൈ്,  പ്രാൈി
��്, നഗീരൈഭാ കാൗണ്ൈി�ര് ഡോ�ാ.റാീന.
കെകാ.എംൈ്, ബ് ഡോളാക്ക് പഞ്ചാായത്ത്് പ്രാൈി
�� ് അംഡോൈാൈിഡോയഷ്ൻ പ്രാൈി�� ് 
ബി.പി മുരളി, തഡോ�ശ ൈവയംഭരണം വംകുപ്പി് 
അം�ീഷ്ണംൽ ചീഫീ് കെൈ�െറാി ശാരദാ 
മുരളീധാരൻ, എംന്നിവംര് ആശംൈാ പ്രാൈംഗീം 
നെത്ത്ി. ജില്ല്ാ പഞ്ചാായത്ത്് സൈവംൈ് പ്രാൈി
��് അം�വ. സൈഷ്�ജാ ബീഗീം, നഗീരൈഭാ 
ഡോക്ഷ്യമാകാാരയ സ്ഥാിരം ൈമാിതി അംധായക്ഷ്യൻ 
എംൈ്.ൈ�ിം, പി.എംൈ്.ൈി കെമാമ്പര് ആര്. 
പാര്വംതീ ഡോദവംി, ൈാക്ഷ്യരതാ മാിഷ്ൻ �യറാ
ക്ടര് ഡോ�ാ.പി.എംൈ്. ശ്രീീകാ�, ൈി.�ി.എംൈ് 
കെചയര്ഡോപഴ് ൈണ് വംിനീത പി എംന്നിവംര് 
ൈന്നിഹംിതരായിരുന്നു. കുടുംംബശ്രീീ തിരുവം
നന്ത്യപുരം ജില്ല്ാ മാിഷ്ൻ ഡോകാാ-ഓര്�ിഡോന

റ്റ്ര് ഡോ�ാ.കെകാ.ആര്. സൈഷ്ജും ന�ി പറാഞ്ഞു. 
ഉദ്ഘാെനഡോത്ത്ാെനുബന്ധിിച്ച്് 'സ്ത്രീീപക്ഷ്യ 
നവംഡോകാരളം' ആശയകെത്ത് ആസ്പദമാാക്കി 

വംിവംിധാ ൈി.�ി.എംസുകാളുകെെ ഡോനതൃതവത്ത്ിൽ 
കാ�ാപരിപാെികാൾ അംവംതരിപ്പിിച്ചു. 

1
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'ഇനികെയങ്ക്ിലുംം നമ്മുകെെ കെതങ്ങ് കാായ് ഡോക്കാ 
പ്രാൈി�ഡോ�'
' കാ ാ യ്ക്കു ം  അം ൈീ ൈ ി ക്ക ാ ,  എം ന്ത്യ ാ 

ൈംശയം? അംൈീൈിക്കായുകെെ കെതങ്ങുകാൾ 
മാാത്രിമാല്ല്, എംല്ല്ാ കെതങ്ങുകാളും. നമ്മുകെെ 
പഞ്ചാായത്ത്ികെ� എംല്ല്ാ കാര്ഷ്കാരുകെെയും 
കെതങ്ങുകാൾ നന്നായി കാായ്ക്കും'.

പീദ്ധതിിയുകെട ആവിിർ�ോവിം
വം�ിയ പ്രാതീക്ഷ്യയിലുംം ആത്മവംിശവാൈ

ത്ത്ിലുംമാാണം് അംണ്ടൂര്ഡോക്കാണംം ഗ്രാാമാപഞ്ചാാ
യത്ത്്. തിരുവംനന്ത്യപുരം ജില്ല്യിൽ ഡോകാരള 
ൈര്ക്കാര് 5 പഞ്ചാായത്തുകാൾ 'ഡോകാരഗ്രാാമാം' 
പദ്ധതിക്കായി കാകെ�ത്ത്ിയഡോപ്പിാൾ അംതിൽ 
ഒന്നായി മാാറാി അംണ്ടൂര്ഡോക്കാണംം ഗ്രാാമാപഞ്ചാാ

യത്ത്്. നാളിഡോകാഡോരാത്പാദനവംര്ദ്ധനവംിന് 
പ്രാഡോതയകാ പരിഗീണംന നൽകാാതിരുന്ന ഈ 
പ്രാഡോദശകെത്ത് കാര്ഷ്കാര്ക്്ക ഡോകാരള കാാര്ഷ്ികാ 
വംികാൈന കാര്ഷ്കാ ഡോക്ഷ്യമാവംകുപ്പി് നൽകാിയ 
കാാര്ഷ്ികാൈമ്മാനമാായി മാാറാി 'ഡോകാരഗ്രാാമാം' 
പദ്ധതി. ഡോകാഡോരാത്പാദനം വംര്ദ്ധിപ്പിിക്കുകാ, 
കാര്ഷ്കാര്ക്ക് ആശവാൈഡോമാകുകാ എംന്ന മുദ്രാ
വംാകായഡോത്ത്ാകെെ ഗ്രാാമാപഞ്ചാായത്ത്് ൈംരംഭം 
ഏകെറ്റ്ടുംത്തു. 2021 �ിൈംബര് 8-ന് പ്രാൈി��് 
ശ്രീീ.എംൈ്. ഹംരികുമാാര് അംധായക്ഷ്യത വംഹംിച്ച് 
ഡോയാഗീത്ത്ിൽ ബഹു. കൃഷ്ിവംകുപ്്പി മാന്ത്ര്യി ശ്രീീ.പി.
പ്രാൈാദ് പദ്ധതിയുകെെ ഉദ്ഘാെനം നിര് വ്വഹംിച്ചു.

തുെക്കം വംളകെര ആഡോവംശകാരമാായിരുന്നു. 
ഉദ്ഘാെനഡോത്ത്ാെനുബന്ധിിച്്ച് കാാര്ഷ്ികാകെൈ
മാിനാര്, വംിപു�മാായ കാാര്ഷ്ികാപ്രാദര്ശനം, 

കെതങ്ങുകായറ്റ്മാൽൈരം, ഓ�കെമാെയൽ തുെങ്ങി 
കാൗതുകാകാരവുംം രൈാവംഹംവുംമാായ മാൽൈര
യിനങ്ങളും ഡോതങ്ങ ഉപഡോയാഗീിച്ചുള്ള വംിവംിധാ 
ആഹംാരപദാര്ത്ഥ്യങ്ങളുകെെ തത്സമായ നിര്മ്മാ
ണംവുംം വംിപണംനവുംം മാികാച്ച് കാര്ഷ്കാപ്രാതിഭ
കാൾക്കുള്ള ആദരവുംം ൈംഘെിപ്പിിച്ച്ിരുന്നു. 
അംതിലുംപരി കൃഷ്ിമാന്ത്ര്യിയുകെെ അംനുഭവംകാരു
ത്തും ആത്മവംിശവാൈവുംം മാണ്ണംറാിവുംം പകാര്ന്ന 
സുദീര്ഘമാായ ഉദ്ഘാെനപ്രാഭാഷ്ണംം തുെക്ക
ത്ത്ിന് ആഡോവംശം പകാര്ന്നു.

പ്രവിർത്തി�ങ്ങള്
അംണ്ടൂര്ഡോക്കാണംം പഞ്ചാായത്തുപ്രാഡോദ

ശകെത്ത് 250 കെഹംക്ടര് സ്ഥാ�ത്ത്ാണം് പ്രാവം
ര്ത്ത്നം ആരംഭിച്ച്ത്. ഇതിനായി 18 വംാര്ഡും

'കേ�രിഗ്രാാമ�' പദ്ധതിിയിിലൂടെെ  
�ാർഷിി�വിി�സനാത്തിടെ� �ാഹംള� മുഴക്കാംി 
അണ്ടൂർകേക്കാംാണി� ഗ്രാാമപഞ്ചാായിത്ത്
 �രികുമാോർ എസ്്.






3 വാര്ഷന്റെത്ത പ്രവാര്ത്തനത്തില്  

76 ലക്ഷ്യം രൂ� എന്ന് 
ബൃഹത്തായാ ധനവാിനിശേയാാ�ം 
പ്രശേയാാജ്നന്റെപ്പ്ടുത്താന് വാിധം 

കര്മ്മിനിരതിമാണ ്ശേകരസമിതിിക
ള്. ഒന്ന്ാംവാര്ഷന്റെത്ത 

പ്രവാര്ത്തനം നിശ്ചിിതിസമയാത്തി
നുള്ളില് 50 ലക്ഷ്യം രൂ� വാിനി

ശേയാാ�ിക്കാാന് നിരന്തരം ഒത്തുശേ�
രുംകയാാണ ്ശേകരഗ്രാാമം 
�ഞ്ചാായാത്ത ്സമിതിി. 
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കാളിലുംം കാര്ഷ്കാരുകെെ വംിപു�മാായ ഡോയാഗീങ്ങളും 
പദ്ധതിവംിശദീകാരണംവുംം നെന്നു. ര�് ഡോകാര
കാര്ഷ്കാകെര പ്രാൈി�ന്റും കെൈ�െറാിയുമാായി 
കെതരകെഞ്ഞടുംത്തുകെകാാ�് വംാര്ഡുംത� ഡോകാര
ൈമാിതികാൾ രൂപീകാരിച്ചു. അംതിവംിപു�മാായ 
പ്രാചാരണംവുംം ആനുകൂ�യങ്ങൾക്കുള്ള ഡോഫീാറാം 
വംിതരണംവുംം നെന്നു. കൃഷ്ി ഓഫീീൈറാായ 
ശ്രീീമാതി ശരണംയയുകെെയും അംൈിസ്റ്റം�് കൃഷ്ി 
ആഫീീൈറാായ ശ്രീീമാതി ൈിമാിയുകെെയും ഡോനതൃ
തവത്ത്ിലുംള്ള ചടും�മാായ പ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങൾ 
പദ്ധതിയുകെെ ഗീതിഡോവംഗീം വംര്ദ്ധിപ്പിിച്ചു.

3 വംര്ഷ്കെത്ത് പ്രാവംര്ത്ത്നത്ത്ിൽ  76 
�ക്ഷ്യം രൂപ എംന്ന ബൃഹംത്ത്ായ ധാനവംി
നിഡോയാഗീം പ്രാഡോയാജനകെപ്പിടുംത്ത്ാൻ വംിധാം 
കാര്മ്മനിരതമാാണം് ഡോകാരൈമാിതികാൾ. ഒന്നാം
വംര്ഷ്കെത്ത് പ്രാവംര്ത്ത്നം നിശ്ചിതൈമായത്ത്ി
നുള്ളിൽ 50 �ക്ഷ്യം രൂപ വംിനിഡോയാഗീിക്കാൻ 
നിരന്ത്യരം ഒത്തുഡോചരുകായാണം് ഡോകാരഗ്രാാമാം 
പഞ്ചാായത്ത്് ൈമാിതി. കെതങ്ങിന് തെം ഒരു
ക്കുന്നതിന് യൂണംിറ്റ്ിന് 35 രൂപാ �മാത്ത്ിൽ 
71,7500 രൂപയുകെെ വംിനിഡോയാഗീം പൂര്ത്ത്ിയാ
ക്കിക്കഴിഞ്ഞു. 50 രൂപ നിരക്കിൽ മുഴുംവംൻ 
കെതങ്ങുകാൾക്കും നൽകുന്ന സൈജവംവംളം എംല്ല്ാ 
വംാര്ഡുംകാളിലുംം ഡോസ്റ്റംാക്ക് കെചയ്തി് വംിതരണംം 
കെചയ്തുവംരുന്നു. 1,09,3750രൂപ ഇതിഡോ�ക്കായി 
മാാത്രിം കെച�വംിട്ടു.  ഉദ്ഘാെനദിനത്ത്ിൽത
കെന്ന മാണ്ണുപരിഡോശാധാനയും നെന്നു. ഒരു 
കെതങ്ങിന് ഒരു കാിഡോ�ാ ഡോ�ാഡോളാസൈമാറ്റ്് 
എംന്ന നിരക്കിൽ വംിതരണംം നെത്ത്ിവംരുന്നു. 
13,1250 രൂപയുകെെ വംിനിഡോയാഗീമാാണ്ം �ക്ഷ്യയം. 
ഡോകാടുംവംന്ന 1000 കെതങ്ങുകാൾ മുറാിച്ചുമാാറ്റ്ി പകാരം 
ഗുണംഡോമാന്മായുള്ള കെതങ്ങിൻസൈതകാൾ വംച്ചുപിെി
പ്പിിച്ചു. ആയിരം കെതങ്ങുകാൾ നശിച്ചുനിന്നയിെം 
1000 പുതിയ കെതങ്ങുകാൾ വംളരാൻ തുെങ്ങികെയ
ന്നത് ഈ രംഗീകെത്ത് പുത്ത്ൻ ഉണംര് വംായി 
കാാണംാൻ കാഴിയുന്നു.

�ർഷ്�രുകെട സൈജവിവിള �ിർമ്മാോണം
യൂണംിറ്റും  കെതിങ്ങുയന്ത്രിവിിതിരണംവുംം  
പീരിശീല�വുംം

ഡോകാരഗ്രാാമാം പദ്ധതിക്ക് അംനുഗുണം
മാായി ആരംഭിച്ച് സൈജവംവംളനിര്മ്മാണംയൂ
ണംിറ്റുകാളും കെതങ്ങുകായറ്റ്യന്ത്ര്യവംിതരണംം 
- പരിശീ�നം എംന്നിവം വം�ിയ പ്രാതീക്ഷ്യ 
നൽകുന്നു. 10 യൂണംിറ്റുകാൾക്ക് പതിനായിരം
രൂപ വംീതം നൽകാിയത് 10 കുടുംംബങ്ങളുകെെ 
ജീവംഡോനാപാധാിയായി മാാറാി. പരമ്പരാഗീത 
കെതങ്ങുകായറ്റ്കെതാഴി�ാളികാൾ കുറാ ഞ്ഞുവംരു
ന്നു എംന്നതും ഈ രംഗീത്ത്് പ്രാതിൈന്ധിിക്കു 
കാാരണംമാാകുന്നുകെവംന്നതിനും ഒരു പ്രാതിവംിധാി 

കൂെിയാണം് ഡോകാരഗ്രാാമാം പദ്ധതി. കെതങ്ങുകാ
യറ്റ്യന്ത്ര്യപരിശീ�നവുംം 20 ഡോപര് ഡോചര്ന്ന 
ൈംഘം രൂപകെപ്പിെലുംം യൂണംിഫീാം അംെക്കം 
തരകെപ്പിടുംത്ത്ി പുത്ത്ൻ ആഡോവംശത്ത്ി�ാണം് 
ഈ ൈംഘം. 2900 രൂപ വംി�യുള്ള കെതങ്ങു
കായറ്റ്യന്ത്ര്യം 900 രൂപ  മാാത്രിം ഈൊക്കി 61 
ഡോപര്ക്ക് വംിതരണംം കെചയ്തു. 

കെവിളികെച്ച്ണ്ണ �ിർമ്മാോണം യൂണംി�്
ഏകെറാ ശ്രീഡോദ്ധയമാായ നിരവംധാി പ്രാവം

ര്ത്ത്നങ്ങൾ ഉകെ�ങ്ക്ിൽഡോപാലുംം കൂടുംതൽ 
മാികാവം് നൽകുന്നത് 15 ഡോപര് ഡോചര്ന്ന് തുെ
ക്കമാിെ 5 �ക്ഷ്യം രൂപാ ൈബ്ൈി�ിയും 
തത്തു�യമാായ തുകാ ബാങ്്ക് വംായ്പയും തരകെപ്പിടും
ത്ത്ിയ കെവംളികെച്ച്ണ്ണം നിര്മ്മാണം യൂണംിറ്റ്ാണ്ം. 
നാളിഡോകാരം ൈംഭരിച്ച്് കെകാാപ്രായാക്കി, മാില്ല്് 
സ്ഥാാപിച്്ച് ശുദ്ധമാായ കെവംളികെച്ച്ണ്ണം തയ്യാാറാാക്കി  
വംിപണംനം കെചയ്യാാൻ ഉഡോ�ശിച്്ച് പുരുഷ്യൂണംി
റ്റ്ാണം് പ്രാവംര്ത്ത്നമാാരംഭിച്ച്ിട്ടുള്ളത്. വംിവംിധാ 
ഡോകാഡോരാൽപ്പിന്നങ്ങൾ നിര്മ്മിക്കാൻ �ക്ഷ്യയമാി
ടുംന്ന വംനിതായൂണംിറ്റ്ാണ്ം ര�ാംഘെ�ക്ഷ്യയം. 
ഉരുക്്ക കെവംളികെച്ച്ണ്ണം കൂെി നിര്മ്മിക്കണംം എംന്ന 
കൃഷ്ിമാന്ത്ര്യിയുകെെ നിര്ഡോ�ശം കൂെി നെപ്പിി�ാ
ക്കാൻ ശ്രീമാിക്കുകായാണ്ം ഗ്രാാമാപഞ്ചാായത്്ത്.

കാാര്ഷ്ികാഡോമാഖ�യ്ക്ക്് പ്രാഥാമാപരിഗീണംന 
നൽകാി ജനങ്ങളുകെെ ജീവംിതനി�വംാരം 
കാാര്ഷ്ികാവൃത്ത്ിയിലൂകെെ അംഭിവൃദ്ധികെപ്പിടും
ത്തുന്ന ൈര്ക്കാരികെ� നയങ്ങകെള അംഭിന
�ിഡോച്ച് മാതിയാകൂ. നാളിഡോകാര ഉല്പന്നങ്ങളുകെെ 
വംിപണംനവുംം ഉപഡോഭാഗീവുംം വംര്ദ്ധിപ്പിിക്കുകാ
വംഴി നമ്മുകെെ ൈംസ്ഥാാനം മാകെറ്റ്ാരു വംികാൈ
നക്കുതിപ്പിിന് തയ്യാാകെറാടുംക്കുകായാണം്. എംല്ല്ാ 
തഡോ�ശൈവയംഭരണം സ്ഥാാപനങ്ങളിലുംം 
ഡോകാരഗ്രാാമാം പദ്ധതി നെപ്പിി�ാക്കുന്നതിന് 
തഡോ�ശൈവയംഭരണംവംകുപ്പുംം കൃഷ്ിവംകുപ്പുംം
ൈംഡോയാജിതമാായി ആസൂത്രിണംപരിപാെികാൾ 
ൈംഘെിപ്പിിഡോക്ക�ത് അംനിവംാരയമാാണം്.

1
ലേ�ഖകന് അണ്ടൂര്ലേക്കാാണ്ം ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്തി് 

പ്ര�ിഡ്�ാണ്്



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

2021-22 വിോർഷ്ി� പീദ്ധതിി -റ്റോ�ദിഗീതിി �ടപീടി 
പൂർത്തിീ�ോത്തി തിറ്റോ�ശസ്വയം�രണം സ്ഥാോപീ�
ങ്ങള്�്  സ്മായം ദിീർഘിപ്പ്ിച്്ച്  �ൽ�ി ഉത്തിരവി ് 
പുറികെപ്പ്ടുംവിിച്ചു.
2021-22 വംാര്ഷ്ികാപദ്ധതി ഡോഭദഗീതി നിശ്ചിത കാാ�യളവംിനു
ള്ളിൽ പൂര്ത്ത്ിയാക്കാത്ത് തഡോ�ശ ൈവയംഭരണംസ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്  
20.12.2021 വംകെര ൈമായം ദീര്ഘിപ്പിിച്ച്്  നൽകാി ൈര്ക്കാര് ഉത്ത്രവം്  
പുറാകെപ്പിടുംവംിച്ചു.
ൈ.ഉ(ൈാധാ) നം.2550/2021/തൈവഭവം തീയതി 13.12.2021

റ്റോ�ോവിിഡ്ി  19 വിയോപീ� സ്ോ��രയം പീരിഗീണംിച്്ച്  
2008കെല റ്റോ�രള വിിവിോ�ങ്ങള് രജിസ്�ർ കെ�യ്യാൽ 
(കെപാതു) ചെങ്ങളുകെെ ഡോഭദഗീതിനി�വംിൽ വംരുന്ന തീയതി വംകെര തഡോ�
ശൈവയംഭരണം സ്ഥാാപനങ്ങളിൽ ഓണ്സൈ�നായി ഹംാജരായി 
വംിവംാഹംം രജിസ്റ്റംര് കെചയ്യുന്നതിന്  അംനുമാതി നൽകാി പുറാകെപ്പിടുംവംിച്ച് 
ഉത്ത്രവംിൽ അംധാികാ നിര്ഡോ�ശങ്ങൾ ഉൾകെപ്പിടുംത്ത്ി ഡോഭദഗീതി വംരുത്ത്ി 
ഉത്ത്രവം്  പുറാകെപ്പിടുംവംിച്ചു.
ൈ.ഉ(ൈാധാ) നം.2404/2021/തൈവഭവം തീയതി 29.11.2021

തിറ്റോ�ശസ്വയം �രണംസ്ഥാോപീ�ങ്ങളിൽ വിിവിോ�ം 
രജി�ർ  കെ�യ്യുന്നതിിനുള്ള ബുദ്ധിമുംെ ്പീരി�രിക്കു
ന്നതിി�് �െങ്ങളികെല വിയവിസ്ഥാ�ളുമാോയി 
ബന്ധകെപ്പ്െ്  സ്പഷ്ടീീ�രണംം �ൽ�ി സ്ർ�ോർ 
സ്ർക്കുലർ പുറികെപ്പ്ടുംവിിച്ചു.
2008 കെ� വംിവംാഹംങ്ങൾ രജിസ്റ്റംര് കെചയ്യാൽ (കെപാതു)ചെങ്ങളുകെെയും 
അംത്  പുറാകെപ്പിടുംവംിക്കുന്നതിന്  ആധാാരമാായ ബഹു സുപ്രാീംഡോകാാെതി
യുകെെ ൈീമാ vs  അംശവനികുമാാര് ഡോകാൈികെ� 14/02/2006 ൽ പുറാകെപ്പിടും
വംിച്ച് വംിധാിനയായത്ത്ികെ�യും കെവംളിച്ച്ത്ത്ിൽ വംിവംാഹംത്ത്ികെ� കാക്ഷ്യി
കാളുകെെ മാതഡോമാകെതന്ന ഡോരഖഡോയാ മാതാചാരപ്രാകാാരമാാണം്  വംിവംാഹംം 
നെന്നകെതന്ന ഡോരഖഡോയാ ആവംശയകെപ്പിഡോെ�തികെല്ല്ന്നും കെമാഡോമ്മാറാാ�

ത്ത്ികെനാപ്പിം കാക്ഷ്യികാളുകെെ ജനനതീയതി കെതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള 
അംംഗീീകൃതഡോരഖകാളും വംിവംാഹംം നെന്നതിനുള്ള കെതളിവംായി മാതാ
ധാികാാരസ്ഥാാപനം നൽകുന്ന ൈാക്ഷ്യയപത്രിത്ത്ികെ� പകാര്പ്പി്  അംകെല്ല്
ങ്ക്ിൽ ഗീൈറ്റ്�്  ആഫീീൈര്/എംം.പി/എംം.എംൽ.എം.തഡോ�ശ സ്ഥാാപ
നഅംംഗീം  എംന്നിവംരിൽ ആകെരങ്ക്ിലുംം ഡോഫീാറാം നമ്പര്  2 ൽ നൽകുന്ന 
�ിക്ലഡോറാഷ്ൻ ഏകെതങ്ക്ിലുംം വംയവംസ്ഥാപ്രാകാാരം നെന്നവംിവംാഹംങ്ങൾക്ക്  
വംിവംാഹം ഓഫീീൈര് നൽകുന്ന ൈാക്ഷ്യയപത്രിം തുെങ്ങിയ ഡോരഖകാളി
ഡോ�കെതങ്ക്ിലുംം �ഭിച്ച്ിട്ടുകെ�ങ്ക്ിൽ ചെങ്ങളികെ� മാറ്റ്്  വംയവംസ്ഥാകാൾ 
പാ�ിച്ചുകെകാാ�്  വംിവംാഹംം രജിസ്റ്റംര് കെചഡോയ്യാ�താകെണംന്ന്  തഡോ�ശ 
രജി�ാര്മാാര്ക്കും രജി�ാര് ജനറാ�ിനും നിര്ഡോ�ശം നൽകാികെകാാ�്  
ൈര്ക്കാര് ൈര്ക്കു�ര് പുറാകെപ്പിടുംവംിച്ചു.
നമ്പര് ആര്.ൈി.3/288/2016/തൈവഭവം തീയതി 23.11.2021 

പീതിി�ോലോം പീഞ്ചവിത്സരപീദ്ധതിി
ഗ്രാാമാ/ഡോ�ാക്ക് /ജില്ല്ാപഞ്ചാായത്തുകാളുകെെ 2022-23 വംാര്ഷ്ികാപദ്ധതി 
- പതിനഞ്ചാാം ഡോകാന്ദ്രധാനകാാരയകാമ്മീഷ്കെ� ഗ്രാാ�ികെ� വംിനിഡോയാഗീം 
ൈംബന്ധിിച്ച് ഉപപദ്ധതി തയ്യാാറാാക്കുന്നതിനുള്ള മാാര്ഗ്ഗനിര്ഡോ�ശ
ങ്ങൾ അംംഗീീകാരിച്ച്്  ഉത്ത്രവം്  പുറാകെപ്പിടുംവംിച്ചു.
എംല്ല്ാ ഗ്രാാമാ/ഡോ�ാക്ക് /ജില്ല്ാപഞ്ചാായത്തുകാളും പതിനഞ്ചാാം ഡോ�ന്ദ്രധാ
നകാാരയകാമ്മീഷ്ൻ ഗ്രാാ�ികെ� വംിനിഡോയാഗീം ൈംബന്ധിിച്ച് ഉപദ്ധതി 
(FFC Sub Plan) തയ്യാാറാാക്കി  2022 ജനുവംരി 28 നകാം ഇ.ഗ്രാാം
ൈവരാജ്  ഡോപാര്െ�ിൽ അംപ് ഡോ�ാ�്  കെചയ്യുന്നതിനുള്ള നെപെി ൈവീ
കാരിക്കുന്നതിന്  നിര്ഡോ�ശിച്ചും ആയതിനുള്ള മാാര്ഗ്ഗനിര്ഡോ�ശങ്ങൾ 
പുറാകെപ്പിടുംവംിച്ചും ൈര്ക്കാര് ഉത്ത്രവം്  പുറാകെപ്പിടുംവംിച്ചു.
ൈ.ഉ(ൈാധാ)നം2632/2021/തൈവഭവം തീയതി 23.12.2021

മാോർഗ്ഗ�ിർറ്റോ�ശങ്ങള് �ൽ�ി
പഞ്ചാായത്ത്്  വംകുപ്പിികെ� ജീവംനക്കാരുകെെ കെപൻഷ്ൻ ആനുകൂ�യ
ങ്ങൾ അംനുവംദിക്കുന്നതിന്  കെപൻഷ്ൻ ക്ലിയറാൻൈ്  അംവംദിക്കുന്നത്  
ൈംബന്ധിിച്ച്്  മാാര്ഗ്ഗനിര്ഡോ�ശങ്ങൾ നൽകാി പഞ്ചാായത്ത്്  �യറാക്ടര് 
ൈര്ക്കു�ര് പുറാകെപ്പിടുംവംിച്ചു.
നമ്പര് PAN/12767/2021/D5/DP തീയതി 03.11.2021
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 കെ�.ആർ. രോജൻ
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"�ിന്ത്യറ്റോയ�ോള് വിലിയ ശക്തിയില്ല്, 
എവിികെട �ിന്ത്യ ഉദിോത്തിവുംം പീരിശു�വും
മാോകുന്നുറ്റോവിോ, അവിികെട എല്ല്ോയ്റ്റോപ്പ്ോഴുംം 
�ലവുംം ഉദിോത്തിവുംം പീരിശുദ്ധവുംമാോയിരി
ക്കും."

- മാ�ോത്മാോഗീോന്ധി

രാഷ്ട്രപിതാവംികെ� വംാക്കുകാൾ ഓര്മ്മി
പ്പിിക്കുന്ന വംിധാത്ത്ിലുംള്ള ചിന്ത്യയാണു് 

ഡോകാരളം മുഡോന്നാട്ടു വംയ്ക്കുന്നത്. അംതി ദരിദ്രകെര 
കാകെ�ത്ത്ി, അംവംകെര അംതിജീവംനത്ത്ിനു 
ൈഹംായിക്കുകാകെയന്ന മാഹംത്ത്ായ കാര്മ്മ 
പരിപാെി. ഐകായരാഷ്ട്ര ൈഭ അംംഗീീകാരിച്ച് 
സുസ്ഥാിര വംികാൈന �ക്ഷ്യയങ്ങളിൽ ദാരിദ്രയ 
നിര്മ്മാര്ജ്ജീനവുംം വംിശപ്പും രഹംിതമാായ 
ൈാമൂഹംികാാവംസ്ഥായും പരമാ പ്രാധാാനമാാണം്. 

പെിണംിയും ഡോപാഷ്കാാഹംാരക്കുറാവുംം ഇല്ല്ാ
താക്കുന്നതിലൂകെെ മാാത്രിഡോമാ പെിണംികെയന്ന 
മാഹംാദുരന്ത്യകെത്ത് ഡോനരിൊനാകൂ. ദാരിദ്രയം 
ഒരു ൈമൂഹംസൃഷ്ടിിയാണം്. വംിവംിധാ ൈാമൂഹംികാ 
പ്രാശ്നങ്ങൾ അംെങ്ങിയ ഒഡോെകെറാ ഘെകാങ്ങൾ 
അംതിഡോ�ക്കു് നയിക്കുകെവംന്ന തിരിച്ച്റാി
വംാണം് ആദയം ഡോവം�ത്. സ്ഥാിര വംരുമാാനം, 
കെതാഴ ിൽ,  സ്ഥാിരമാായ വംാൈഗൃഹംം, 
ആഡോരാഗീയം, വംിദയാഭയാൈം എംന്നിവം മുഖയ പരി
ഗീണംനയിൽ വംരണംം. അംതി ദരിദ്രരില്ല്ാത്ത് 
ഡോകാരളത്ത്ിനായി പരിശ്രീമാിക്കുഡോമ്പാൾ അംെി
യന്ത്യിര ഇെകെപെലുംകാളും ദീര്ഘകാാ� പരി
ഡോപ്രാക്ഷ്യയവുംം ഡോവംണംം. ൈമൂഹംത്ത്ികെ� അംതി
ദരിദ്രകെര കാകെ�ത്ത്കായും അംവംര് ഡോനരിടുംന്ന 
അംതി ഗുരുതരാവംസ്ഥാക്ക് പരിഹംാരമാാകുന്ന 
സൈമാഡോ�ാ പ്ലാാനുകാൾ ആവംിഷ്കരിച്ച്് നെപ്പിാക്കു

കായാണം് അംെിയന്ത്യിര കാെമാ. 
അംതിദരിദ്രര് ഡോകാരളത്ത്ിൽ പ്രാാഥാമാികാ 

കാണംക്കുകാൾ സൂചിപ്പിിക്കുന്നത് ഏകാഡോദശം 
ഒരു ശതമാാനത്ത്ിൽ അംല്പം കൂടുംതൽ 
ഉ�ാകാകെമാന്നാണം്. നീതി ആഡോയാഗീ്് പുറാ
ത്തുവംിെ സൂചനകാൾ പരിഡോശാധാിച്ച്ാൽ 
2021 കെ� പെികായിൽ മാികാച്ച് സ്ഥാാനത്ത്് 
ഡോകാരളമാാണം്. 0.79%എംന്ന ഒന്നാം സ്ഥാാനം 
തകെന്ന. ഐകായരാഷ്ട്രൈഭ 2015 ആവംിഷ്ക
രിച്ച് സുസ്ഥാിര വംികാൈന �ക്ഷ്യയങ്ങളുകെെ 
അംജ� ഇന്ത്യയയിലുംം പ്രാാവംര്ത്ത്ികാമാാക്കു
ന്നു. അംതിനായി നീതി ആഡോയാഗീ് പഠന
ങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകായും, വംിവംിധാ ഡോമാഖ�കാൾ 
ആവംശയമാായ വംിവംര ഡോശഖരം നെത്തുകായും 
കെചയ്തു. അംഞ്ചാാം ഡോദശീയ കുടുംംബാഡോരാഗീയ 
ൈര്ഡോവ്വ 2019-20 കെ� വംി�യിരുത്ത്ൽ 
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ഉൾകെപ്പികെെ പരിഗീണംിച്ചു കെകാാ�ാണു് 
2021ൽ ബഹുത� പെിണംി സൂചികാ പ്രാ
ൈിദ്ധീകാരിച്ച്ത്. ഡോപാഷ്കാാഹംാരം, ശിശു-
കാൗമാാര മാരണം നിരക്ക്, ഗീര്ഭകാാ�ത്ത്് 
ഉപഡോയാഗീിക്കുന്ന ആധുനികാ സൈവംദയശാ
സ്ത്രീ ഉപാധാികാൾ, കുടുംംബങ്ങളിൽ �ഭിച്ച് 
പ്രാാഥാമാികാ വംിദയാഭയാൈം, പാചകാ ഇന്ധിനം, 
ശുചിതവ ൈൗകാരയം, കുെികെവംള്ള �ഭയത, 
സൈവംദുതീകാരണംം, സുരക്ഷ്യിത ഭവംനം, കുടുംം
ബത്ത്ികെ� ആസ്തിി ആര്ജ്ജീിക്കൽ, ബാങ്ക്് 
അംക്കൗ�് എംന്നിവംയാണം് സൂചികാ തയ്യാാ
റാാക്കുന്നതിന് മുഖയമാായും പരിഗീണംിച്ച്ത്. 
ബഹുത� പെിണംി സൂചികായിൽ ബീഹംാര് 
ഏറ്റ്വുംം പരിതാപകാരമാായ അംവംസ്ഥായി
�ാണം്. ഏകാഡോദശം പകുതിഡോയാളം ഡോപരാണം് 
ദുരിതാവംസ്ഥായിൽ ജീവംിക്കുന്നത്. ഡോകാരള
ത്ത്ിന് മാികാച്ച് ഒന്നാം സ്ഥാാനമാാണം്. (പെികാ 
(1) (2) കാാണുകാ). ആഡോരാഗീയ സുരക്ഷ്യ (1.73%) 
പ്രാാഥാമാികാ വംിദയാഭയാൈം (0.3%) സൈവംദുതി 
(0.04%), ആസ്തിി (2.94%) ശുദ്ധജ�ം (5.4) 
എംന്നിവംയിൽ ഏറ്റ്വുംം മാികാച്ച് ഡോനെമാാണം്. 
എംന്നാൽ ഭവംന രഹംിതര് അംഥാവംാ സുരക്ഷ്യിത 
ഭവംനമാില്ല്ാത്ത്വംരുഡോെയും ഡോപാഷ്കാാഹംാര
ക്കുറാവംിഡോ�യും പാചകാ ഇന്ധിനത്ത്ിഡോ�യും 
വംിഷ്യത്ത്ിൽ മാികാച്ച്താകെണംങ്ക്ിൽ ഇനിയും 
ധാാരാളം നെപെികാൾ ഉ�ാഡോകാ�താകെണം
ന്ന അംവംസ്ഥാ പെികാ പരിഡോശാധാിച്ച്ാൽ 

മാനസ്സാി�ാകും. മാികാച്ച് ഡോനെങ്ങൾ സുസ്ഥാിര
മാാക്കുന്നതിനും ശ്രീദ്ധ ഡോവം�തുതകെന്ന. 

ഭൂപരിഷ്കരണംം മുതൽ അംധാികാാര 
വംിഡോകാന്ദ്രീകാരണംഡോത്ത്ാകെൊപ്പിം നെപ്പിാക്കിയ 
ജനകാീയാസൂത്രിണം പരിപാെിയും ഡോകാരളത്ത്ി
കെ� മാികാച്ച് വംികാൈന ഡോനെങ്ങൾക്ക് ശക്തിി 
പകാര്ന്നിട്ടു�്. പ്രാാഡോദശികാ ഭരണം സ്ഥാാപന
ങ്ങൾക്ക് �ഭിച്ച് ധാനവുംം, ഭരണം പിന്തുണംയും 

ജനകാീയ ൈഹംായവുംം, ഏറ്റ്വുംം താഡോഴ 
നെന്ന സൂക്ഷ്മത� ആസൂത്രിണംവുംം ഗുണംപര
മാായ മാാറ്റ്ങ്ങൾക്ക് ൈഹംായകാരമാായിട്ടു�്. 
മാഹംാഡോനെങ്ങൾക്കിെയിൽ ശ്രീദ്ധിക്കാകെത 
വംിട്ടുഡോപായതും, അംപ്രാധാാനകെമാന്ന് കാരുതി 
മാാറ്റ്ിവംച്ച്തും, അംഡോതൈമായം ശബ്ദമാില്ല്ാത്ത്
തിനാൽ അംവംഗീണംനയിൽ വംീണുഡോപായ
തുമാായ ഒഡോെകെറാ പ്രാശ്നങ്ങൾ അംവംഡോശഷ്ിക്കു
ന്നുകെവംന്നു യാഥാാര്ത്ഥ്യയഡോത്ത്ാകെെ മുഡോന്നാട്ടു 
ഡോപാകുന്നതിനാണം് പുതിയ ഭരണംൈമാിതികാ
ളും പതിന്നാ�ാം പഞ്ചാവംത്സരപദ്ധതിയിൽ 
ഊന്നൽ നഡോല്ക�ത്. അംതികെ�ാന്നാണു് 
വംളകെര കുറാഞ്ഞതാകെണംങ്ക്ിലുംം അംതിസൂക്ഷ്മ
ത�ത്ത്ിൽ തുെരുന്ന അംതിദാരിദ്രയം. ദൃശയവുംം 
അംദൃശയവുംമാായ ഓഡോരാ അംതിദരിദ്ര കുടുംംബ
ഡോത്ത്യും കാകെ�ത്ത്ി അംവംര്ക്കു് മാാനുഷ്ികാ 
മൂ�യങ്ങൾ നല്കി അംതി ജീവംനത്ത്ിനു ൈഹംാ
യിക്കുകാകെയന്ന ദീര്ഘമാായ പ്രാവംര്ത്ത്നം 
നിസ്സാാരകെമാന്ന് പുറാഡോമാ ഡോതാന്നുന്നതാകെണം
ങ്ക്ിലുംം ഗീൗരവംമാായ ഇെകെപെൽ അംനിവംാരയ
മാാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണം് അംതിദരിദ്രരില്ല്ാത്ത് 
ഡോകാരളം. 

തിരുകെനല്ല്ി, അംഞ്ചുകെതങ്ങ് പഞ്ചാായ
ത്തുകാളിലുംം വംെക്കാഡോഞ്ചാരി നഗീരൈഭയിലുംം 
നെത്ത്ിയ പ്രാാഥാമാികാ പഠനങ്ങളിലൂകെെ �ഭിച്ച് 
വംിവംരങ്ങകെള അംെിസ്ഥാാനമാാക്കി സൂക്ഷ്മമാായ 
വംിശകാ�നം നെത്ത്ിയാണം് പരിപാെി 
ആവംിഷ്കരിച്ച്ത്. ൈാമൂഹംികാ-ൈാമ്പത്ത്ികാ 
വംിദഗീ്ധാര്, വംിവംിധാ ത�ത്ത്ികെ� ജനപ്രാ
തിനിധാികാൾ, ഉഡോദയാഗീസ്ഥാര് എംന്നിവംരും, 
ദാരിദ്രയ�ഘൂകാരണം പദ്ധതികാളുകെെ നെത്ത്ി
പ്പി് അംവംഡോ�ാകാനവുംം പഠന റാിഡോപ്പിാര്ട്ടുകാളും 
പരിഗീണംിച്ചുമാാണം് പദ്ധതിയുകെെ വംിവംിധാ ഘെ
ങ്ങളും ഘെനയും രൂപകെപ്പിടുംത്ത്ിയത്. 

പ്രാാഡോദശികാ തഡോ�ശൈവയംഭരണം സ്ഥാാ
പനങ്ങളുകെെ ഡോനതൃതവത്ത്ിൽ സ്ഥാാപന 
ത�ത്ത്ിലുംം വംാര്ഡുംത�ത്ത്ിലുംം ജനകാീയ 
ൈമാിതികാൾ ഉ�ാകാണംം. ജനകാീയ ൈമാി
തികാളിൽ രാഷ്ട്രീയ പാര്െി പ്രാതിനിധാികാകെള 
ഉൾകെപ്പിടുംത്തുന്ന വംിധാത്ത്ിൽ കൃതയതയാര്ന്ന 
ൈംഘെനാ ൈംവംിധാാനമാാണം് ഒരുക്കിയിട്ടു
ള്ളത്. ഡോനാ�ൽ ഓഫീീൈര്, അംൈിസ്റ്റം� ് 
ഡോനാ�ൽ ഓഫീീൈര്, വംാര്�് ത�ത്ത്ിൽ 
കാണ്വംീനറാായി ഒരു ഉഡോദയാഗീസ്ഥാഡോനയും 
വംിനയൈിച്ച്ിട്ടു�്. ജില്ല്ാ, ഡോ�ാക്ക് ജനപ്രാതി
നിധാികാകെള അംതാതിെങ്ങളികെ� ജനകാീയ 
ൈമാിതികാളുകെെ ഭാഗീമാാണം്. (ൈ.ഉ. (ൈാധാാ)
നം 1810/2021/തൈവഭവം തീയതി 20.09.2021) 
ജില്ല്ാത� നിര്വ്വഹംണം ൈമാിതിയും ൈംസ്ഥാാ
നത� ഏഡോകാാപന ൈമാിതിയും വംൈതിയുകെെ 

പീെി� -2 റ്റോ�രളം
ജില്ല് ജില്ല് ആകെകാ % നഗീരം% ഗ്രാാമാം %
1. വംയനാെ് 3.48 00 3.62
2. ഇടുംക്കി 1.60 00 1.72
3. മാ�പ്പുംറാം 1.11 1.20 1.02
4. തിരുവംനന്ത്യപുരം 1.08 0.65 1.58
5. കാാൈര്ഡോഗീാ�് 1.00 0.29 1.47
6. പത്ത്നംതിെ 0.83 00 0.92
7. കെകാാല്ല്ം 0.72 0.26 1.14
8. ആ�പ്പുംഴ 0.71 0.52 0.93
9. പാ�ക്കാെ് 0.62 0.16 0.75
10. കാണ്ണൂര് 0.44 0.50 0.32
11. തൃശൂര് 0.33 0.47 0.07
12. ഡോകാാഴിഡോക്കാെ് 0.26 0.12 0.52
13 എംറാണംാകുളം 0.10 00 0.32
14 ഡോകാാെയം 00 00 00

(അവ�ം�ം �ീതി ആലേയാഗ്് )
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ഭാഗീമാായി പ്രാവംര്ത്ത്ിക്കുന്നു. 
തികാച്ചും ജനപങ്ക്ാളിത്ത്ഡോത്ത്ാകെെ

യാണം് അംതിദാരിദ്രകെര കാകെ�ത്തുകായും, 
അംതിജീവംന സൈമാഡോ�ാ പ്ലാാനുകാൾ തയ്യാാറാാ
ക്കി പരാതി രഹംിതമാായി നെപ്പിാഡോക്ക�കെത
ന്നുമുള്ള വംസ്തുത വംിസ്മാരിക്കരുത്. അംതിനായി 
ജനകാീയ ൈമാിതികാളുകെെ ഡോനതൃതവത്ത്ിൽ 
താഡോഴതെിൽ ൈാമൂഹംികാ ൈംഘെനകാളുകെെ 
ഡോഫീാക്കൈ് ഗ്രൂപ്പി് ചര്ച്ച്കാൾ നെത്തുകായും 
അംവംരുകെെ നിര്ഡോ�ശങ്ങൾക്കൂകെെ പരിഗീണംി
ക്കുകായും കെചയ്യും. അംധാികാാര വംിഡോകാന്ദ്രീകാ
രണംത്ത്ികെ� അംെിസ്ഥാാന തതവം തകെന്ന 
അംധാികാാരം ജനങ്ങൾക്ക് എംന്നതാണം്. 
ഈ ൈമാിതികാളുകെെ ഡോനതൃതവവുംം ൈഹംായവുംം 
അംതിദാരിദ്രയം ഒഴിവംാക്കൽ പ്രാ�ിയയ്ക്ക്് 
അംനിവംാരയവുംമാാണം്. അംനര്ഹംര് ഉൾകെപ്പി
ൊതിരിക്കാനും അംര്ഹംരായവംര് ഉൾകെപ്പി
ൊകെത വംരാനും ഇെയാക്കരുത്. വംിവംിധാ 
ത�ത്ത്ികെ� ചര്ച്ച്കാൾ ഏഡോകാാപിച്ച്് തയ്യാാ
റാാക്കുന്ന പെികാകെയ എംനുമാഡോറാറ്റ്ര്മാാരിലൂകെെ 
വംയക്തി വംരുത്തുകായും കെചയ്തിാൽ ശരിയായ 
അംര്ഹംകെര കാകെ�ത്ത്ാനാകും. 

പതിന്നാ�ാം പഞ്ചാവംത്സര പദ്ധതി
യുകെെ �ക്ഷ്യയങ്ങളികെ�ാന്ന് അംതിദാരിദ്രയം 
ഇല്ല്ാതാക്കുകാകെയന്നതാണം്. അംതിനായി 

പെ്െികാ -1
 

ൈംസ്ഥാാനം %
1 ബീഹംാര് 51.91
2. ഝാാര്ഖ�് 42.16
3 ഉത്ത്ര്പ്രാഡോദശ് 37.79
4 മാദ്ധയപ്രാഡോദശ് 36.65
5 ഡോമാഘാ�യ 32.67
6. അംസ്സാാം 32.67
7 ഛത്ത്ീൈ്ഘെ് 29.91
8 രാജസ്ഥാാൻ 29.46
9 ഒ�ീഷ് 29.35
10 നാഗീ�ാ�് 25.23
11 അംരുണംാചൽപ്രാഡോദശ് 24.27
12 പശ്ചിമാബംഗീാൾ 21.43
13 ഗുജറാാത്ത്് 18.60
14 മാണംിപ്പൂര് 17.89
15 ഉത്ത്രാഖണ്ഡ് 17.72
16 ത്രിിപുര 16.65
17 മാഹംാരാഷ്ട്ര 14.85
18 കെതലുംങ്ക്ാന 13.74
19 കാര്ണ്ണംാെകാ 13.16
20 ആന്ധ്രാാപ്രാഡോദശ് 12.31
21 ഹംരിയാന 12.28
22. മാിഡോൈാറാാം 9.80
23 ഹംിമാാചൽപ്രാഡോദശ് 7.62
24 പഞ്ചാാബ് 5.59
25 തമാിഴ്നാാെ് 4.89
26 ൈിക്കിം 3.82
27 ഡോഗീാവം 3.76
28 ഡോകാരളം 0.71
1 ദാദ്ര നഗീര്ഹംഡോവം�ി 27.36
2 ജമ്മു,കാാശ്മീീര്, 

��ാക്ക്
12.58

3 �മാാൻ �ിയു 6.82
4 ഛണ്ഡിഘെ് 5.97
5. �ൽഹംി 4.79
6 ആ�മാാൻ 

നിഡോക്കാബാര്
4.30

7 �ക്ഷ്യയദവീപ് 1.82
8 പുതുഡോച്ച്രി 1.72

വംയക്തിമാായ പദ്ധതി ആവംി
ഷ്കരിക്കണംം.  തഡോ�ശൈവയം 
ഭരണംത�ത്ത്ികെ� വംര്ക്കിംഗീ് 
ഗ്രൂപ്പുംകാളിൽ പ്രാഡോതയകാിച്ചും 4 
മുതൽ 9 വംകെരയുള്ളവംയിൽ 
അംവംസ്ഥാ ഡോരഖയിലുംം ഡോപ്രാാജക്ട് 
നിര്ഡോ�ശങ്ങളിലുംം അംതിദരി
ദ്രകെര കാകെ�ത്ത്ിയ വംിവംരങ്ങ
ളും പ്രാശ്നങ്ങളും ഉൾകെപ്പിടുംത്ത്ി 
സൈമാഡോ�ാപ്ലാാനുകാൾ ഉ�ാ
ക്കണംം. ൈാധാാരണം ഗീതിയിൽ 
പ ദ്ധ ത ി  ത യ്യാ ാ റാ ാ ക്കു ന്ന ത ് 
തഡോ�ശൈവയം ഭരണം സ്ഥാാപന
ത്ത്ിന് കെപാതുവംി�ാണം്. ൈമ്പൂ
ര്ണ്ണം കുെികെവംള്ളപദ്ധതി, സൈവംദു
തീകാരണംം, ഭവംന നിര്മ്മാണംം 
എംന്നിങ്ങകെനയാണം്. ഇവംികെെ 
അംതി ദരിദ്രകെര കാകെ�ത്ത്ി
ക്കഴിഞ്ഞ് അംവംരുകെെ പ്രാശ്നങ്ങ
ൾക്കാണം് സൈമാഡോ�ാ പ്ലാാൻ 
എംന്നത് ശ്രീദ്ധിക്കണംം. ഒരു 
കുടുംംബത്ത്ിഡോനാ അംകെല്ല്ങ്ക്ിൽ 
അംതികെ� ഓഡോരാ അംംഗീത്ത്ിനും 
സൈമാഡോ�ാ പ്ലാാനുകാൾ ഡോവം�ി 
വംരാം .  ആശ്രീയ, അംഗീതിര
ഹംിത ഡോകാരളം, വംിശപ്പുംരഹംിത 

ഡോകാരളം തുെങ്ങിവംയുകെെ തുെര്ച്ച്യാകെണം
ങ്ക്ിലുംം കുറാച്ചുകൂകെെ സൂക്ഷ്മത�ത്ത്ിലുംള്ള 
ഇെകെപെ�ാണം് സൈമാഡോ�ാപ്ലാാനുകാളുഡോെത്. 
ഒരു കുടുംംബഡോമാാ, വംയക്തിിഡോയാ ഡോനരിടുംന്ന 
ബഹുമുഖമാായ അംതിദാരിദ്രയകെത്ത്, അംതികെ� 
കാാഠിനയകെത്ത് സൈമാഡോ�ാപ്ലാാനുകാളിലൂകെെ 
സ്ഥാിരമാായ പരിഹംാരം കാകെ�ത്ത്ി നെപ്പിാ
ക്കിയാണു് ഒഴിവംാക്കുന്നത്. 

സൈമാഡോ�ാ പ്ലാാനുകാൾ നെപ്പിാക്കുന്നതി
നു് ജനകാീയ ൈമാിതികാളുകെെ നിൈവാര്ത്ഥ്യ
മാായ ഡോൈവംനം നിരന്ത്യരമാായി ഡോവംണംം. 
ൈഹംകാരണം സ്ഥാാപനങ്ങൾ, വംിവംിധാ 
ഏജൻൈികാൾ, ൈംഘെനകാൾ, ൈന്നദ്ധപ്രാ
വംര്ത്ത്കാര് എംന്നിവംരുകെെ ൈഹംായം മുൻകൂ
െിത്ത്കെന്ന ഉറാപ്പുംവംരുത്ത്ണംം. പദ്ധതി വംിഹംി
തത്ത്ിനുപുറാഡോമാ, ൈി.എംൈ്.ആര്. ഫീണ്ടുകാൾ 
വംയക്തിികാളുകെെ ൈഹംായം, ദകെത്ത്ടുംക്കൽ 
എംന്നിവംഡോയയും ആസൂത്രിണംത്ത്ിൽ ഉപഡോയാ
ഗീകെപ്പിടുംത്ത്ണംം. പ്രാാഡോദശികാ കുടുംംബശ്രീീ 
യൂണംിറ്റുകാളും അംവംയുകെെ വംിവംിധാ ൈംരംഭകാ 
യൂണംിറ്റുകാളും, ഡോൈവംന വംിഭാഗീഡോത്ത്യും 
അംനുഡോയാജയമാായ ത�ത്ത്ിൽ സൈമാഡോ�ാപ്ലാാ
നുകാളിഡോ�ക്ക് ൈംഡോവംശിപ്പിികാകെയന്ന മാികാവം് 
പ്രാധാാനമാാണം്. ൈമായബന്ധിിതമാായി ഓഡോരാ 
പ്രാവംര്ത്ത്നവുംം നെപ്പിാക്കകെപ്പിടുംന്നുകെവംന്ന 

നിരീക്ഷ്യണംവുംം ജാഗ്രാതയും, ഇെകെപെലുംം 
ഗ്രാാമാപഞ്ചാായത്ത്് ൈമാിതിയുഡോെതാണം്. 
വംളകെര നിസ്സാാരകെമാന്ന് വംി�യിരുത്തുന്ന ഈ 
പ്രാ�ിയ ഏകെറാ ശ്രീമാകാരവുംം, അംഡോതൈമായം 
ൈമൂഹംത്ത്ികെ� മാാനവംികാത ഉയര്ത്തുന്ന 
മാഹംത്ത്ായ പദ്ധതിയുമാാണം് അംതി ദരിദ്രരി
ല്ല്ാത്ത് ഡോകാരളം.

(ലേ�ഖകന് മുന് പഞ്ചാായത്തി് നെ�ക്രട്ടിറിയാണ്് )
1



ഔഡോദയാഗീികാ ഭാഷ്ാക്കമ്മീഷ്കെ� 
ശിപാര്ശകാളുകെെ കെവംളിച്ച്ത്ത്ിൽ 

1963-ൽ ഡോകാന്ദ്രത്ത്ികെ� ഔഡോദയാഗീികാ ഭാഷ്ാ 
ആക്ട് നി�വംിൽ വംന്നു. 1967-ൽ അംതിന് 
ഡോഭദഗീതിയും ഉ�ായി. ആക്ടുംം ഡോഭഗീഗീതിയും 
ഡോചര്ത്തുള്ള പ്രാധാാന വംയവംസ്ഥാകാൾ താകെഴ
ഡോച്ച്ര്ക്കുന്നു:

1. ഡോകാന്ദ്രത്ത്ികെ� ഔഡോദയാഗീികാാവംശയങ്ങ

ൾക്കും പാര്�കെമാ� ് പ്രാവംര്ത്ത്നങ്ങൾക്കും 
ഹംി�ിക്കു പുറാഡോമാ ഇം�ീഷും 1965 ജനുവംരി 
26-നു ഡോശഷ്വുംം തുെര്ന്ന് ഉപഡോയാഗീിഡോക്ക
�താണം്.

2. ഡോകാന്ദ്രൈര്ക്കാരും ഹംി�ി ഔഡോദയാ
ഗീ ികാഭാഷ്യായി  ൈവീകാര ിച്ച് ിെ ില്ല്ാത്ത് 
ൈംസ്ഥാാനവുംം തമ്മിൽ നെത്തുന്ന കാത്ത്ി
െപാടുംകാളിൽ ഇം�ീഷ്് ഉപഡോയാഗീിഡോക്ക

�താണം്. അംതുഡോപാകെ�തകെന്ന ഹംി�ി 
ൈംൈാരിക്കുന്ന ൈംസ്ഥാാനങ്ങളും ഹംി�ി 
ഔഡോദയാഗീികാ ഭാഷ്യായി ൈവീകാരിച്ച്ിെില്ല്ാ
ത്ത് ൈംസ്ഥാാനങ്ങളും തമ്മിൽ ഇം�ീഷ്ിൽ 
കാത്ത്ിെപാടുംകാൾ നെഡോത്ത്�താണം് . 
എംന്നാൽ പരസ്പരൈമ്മതഡോത്ത്ാകെെ ഏതു 
ൈംസ്ഥാാനങ്ങൾ തമ്മിലുംം ഹംി�ിയിൽ 
കാത്ത്ിെപാടുംകാൾ നെത്ത്ാവുംന്നതാണം്.

3 .  താകെഴപ്പിറായുന്ന കാാരയങ്ങളിൽ 
ഹംി�ിയും ഇം�ീഷും നിര്ബ്ബ്ന്ധിമാാണം്.

(എം) ഡോകാന്ദ്രൈര്ക്കാഡോരാ ഏകെതങ്ക്ിലുംം 
മാന്ത്ര്യികാാരയാ�യഡോമാാ വംകുഡോപ്പിാ ഡോകാന്ദ്രൈ
ര്ക്കാരികെ� ഉെമാസ്ഥാതയിലുംള്ളഡോതാ നിയ
ന്ത്ര്യണംത്ത്ിലുംള്ളഡോതാ ആയ ഏകെതങ്ക്ിലുംം 
ഡോകാാര്പ്പിഡോറാഷ്ഡോനാ കാമ്പനിഡോയാ പുറാകെപ്പി
ടുംവംിക്കുന്ന പ്രാഡോമായങ്ങൾ, കെപാതു ഉത്ത്ര
വുംകാൾ, വംിജ്ഞാാപനങ്ങൾ, ഭരണംപരഡോമാാ 
അംല്ല്ാകെതഡോയാ ഉള്ള റാിഡോപ്പിാര്ട്ടുകാൾ, പത്രി
വംിജ്ഞാാപനങ്ങൾ എംന്നിവം.

(ബി) പാര്�കെമാ�ികെ� മുമ്പാകെകാ വംയ്ക്കുന്ന 
ഭരണംപരവുംം അംല്ല്ാകെതയുമുള്ള റാിഡോപ്പിാര്ട്ടുകാ
ളും ഔഡോദയാഗീികാ ഡോരഖകാളും.

ഡോകാന്ദ്രൈര്ക്കാരികെ� ഔഡോദയാഗീികാാവം
ശയങ്ങൾക്കും ഹംി�ിയുകെെ ഉപഡോയാഗീം വംര്ദ്ധി
പ്പിിക്കണംകെമാന്നും അംന്ത്യിമാമാായി ഈ രംഗീത്ത്് 
ഹംി�ി പൂര്ണ്ണംമാായ ആധാിപതയം ഡോനെണംം 
എംന്നുമാാണം് ഡോകാന്ദ്രൈര്ക്കാരികെ� അംംഗീീകൃ
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ഔകേദയാഗീി� ഭാഷിാ ആക്ടുംം� 
ഭാഷിാപുകേരിാഗീതിിയു�
 റ്റോഡിോ. എഴുംമാറ്റൂർ രോജരോജവിർമ്മാ

മലയാാളംം അംടിശേച്ച്ല്പ്പ്ിശേക്കാണ്ട്തില്ല, സവയാം സവീകരിശേക്കാണ്ട്തിാണ്.



തനയം. ഇം�ീഷ്ിന് പതിനഞ്ചാ് വംര്ഷ്ഡോത്ത്
ക്കാണം് ആദയം പ്രാാബ�യം നൽകാിയത്. 
അംതു തുെര്ന്നുകെകാാണ്ടുഡോപാവുംകായാണം്. 
ഫീ�ത്ത്ിൽ ഇം�ീഷ്ികെ� പ്രാാബ�യം ഒട്ടും 
കുറായുന്നില്ല്. ഹംി�ിക്ക് അംര്ഹംമാായ സ്ഥാാനം 
�ഭിക്കുന്നുമാില്ല്.

ഇംഗ്ലീീഷ്ികെന്റ അധി�ിറ്റോവിശം
ഭാഷ് ആശയവംിനിമാഡോയാപാധാി എംന്ന

തുഡോപാകെ� ൈം�ാരൈംവംാഹംിയുമാാണം്. 
അംതുകെകാാ�് ഒരു ൈം�ാരകെത്ത് അംമാര്ച്ച് 
കെചയ്യാാൻ ആ ൈം�ാരം ആവംഹംിക്കുന്ന 
ഭാഷ്കെയ അംമാര്ച്ച് കെചയ്തിാൽ മാതി. ഇം�ീഷ്് 
ചുരുങ്ങിയ കാാ�ം കെകാാ�് ഡോവംഗീത്ത്ിൽ 
വംളര്ന്നുപെര്ന്നതികെ� രഹംൈയമാിതാണം്. 
കെമാക്കാകെളയും ഇം�ീഷ്് വംിദയാഭയാൈപദ്ധ
തിയുകെെ അംെിസ്ഥാാനതത്ത്വവുംം ഇതുതകെന്ന 
ആയിരുന്നു. ഭാരതീയ ഭാഷ്കാൾക്കുഡോമാൽ 
ഇം�ീഷ്് ആധാിപതയം സ്ഥാാപിച്ചു, വംിദയാഭയാ
ൈത്ത്ികെ� മാാദ്ധയമാം ഇം�ീഷ്് ആക്കുകാ വംഴി. 
അംതിലൂകെെ ഭാഷ് മാാത്രിമാല്ല്, അംതികെ� ഉള്ള
െക്കവുംം മാാറാി. അംതുമൂ�ം ചിരപുരാതനമാായ 
ഭാരതീയ ൈം�ാര ൈമ്പന്നിചയം ഭാരത
ത്ത്ികെ� പുതിയ ത�മുറാകാൾക്ക് അംനയമാായി. 
ഭാരതത്ത്ികെ� ജ്ഞാാനവംിജ്ഞാാനങ്ങകെള 
പഴഞ്ചാകെനന്നു മുദ്രകുത്ത്ാനും ഇം�ീഷ്് തരു
ന്നകെതല്ല്ാം ആധാികാാരികാം എംന്നു പറായാനും 
നാം നിര്ബദ്ധരായി. കെസ്പയിൻകാാരനായ 
മാഗീല്ല്നാണം് ഭുമാി ഉരു�താണം് എംന്നു കെതളി
യിച്ച്ത് എംന്ന് പാഠപുസ്തികാങ്ങൾ നകെമ്മ പഠി
പ്പിിച്ചു. മാഗീല്ല്ൻ ജനിക്കുന്നതിനു ആയിരം 
വംര്ഷ്ം മുമ്പ് ജീവംിച്ച് ഭാരതീയനായ ആരയഭെ
നാണം് ഭൂഡോഗീാളൈിദ്ധാന്ത്യം ആവംിഷ്കരിച്ച്ത് 
എംന്ന കാാരയം നമുക്കറാിയാതായി. ഭൂമാിയുകെെ 
മാറ്റു ഗ്രാഹംങ്ങളുകെെയും ഗുരുതവാകാര്ഷ്ണംകെത്ത്
ക്കുറാിച്ച്് ആദയമാായി പറാഞ്ഞതും ഭാരതീയ
രാണം്, അംതും ഐൈകാ് നൂെണ് ജനിക്കുന്ന
തിനു നൂറ്റ്ാണ്ടുകാൾക്കു മുമ്പ്. ആറ്റ്ം തിയറാി 
പെിഞ്ഞാറാികെ� ൈംഭാവംനയായി നാം 
കെകാാ�ാടുംഡോമ്പാൾ അംണുൈിദ്ധാന്ത്യം ആവംി
ഷ്കരിച്ച് കാണംാദകെന മാനഃപൂര്വ്വം നാം തമാ�
രിക്കുന്നു. പൂജയവുംം ദശാംശവുംം ഡോ�ാകാത്ത്ിനു 
ൈംഭാവംന കെചയ്തിത് ഭാരതമാാകെണംന്നും 
നമ്മുകെെ കുെികാൾ പഠിക്കാതായി. ഭരദവാജ
കെ� യന്ത്ര്യൈര്വ്വൈവം, ഡോഭാജരാജകെ� ൈമാരാ
ങ്ക്ണംസൂത്രിധാാരം തുെങ്ങിയ സൈവംമാാനികാ 
ശാസ്ത്രീഗ്രാന്ഥങ്ങൾ ജര്മ്മനിയിൽ ഗീഡോവം
ഷ്ണംത്ത്ിനു വംിഷ്യമാാക്കുന്നു. ഭരദവാജമാ
ഹംര്ഷ്ിയുകെെ ശാസ്ത്രീഗ്രാന്ഥം പഠിച്ച്ാണം്, 
1895-ൽ (സൈറാറ്റ്് ൈഡോഹംാദരൻമാാര് വംിമാാനം 

പറാത്തുന്നതിന് എംട്ടു വംര്ഷ്ം മുൻപ് ) ഭാര
തീയനായ ശിവം്കാര് ബാപ്പുംജി തൽപ്പിഡോദ 
ഡോബാംകെബയികെ� ചൗപ്പിാത്ത്ി കാെപ്പുംറാത്തുവം
ച്ച്് താൻ നിര്മ്മിച്ച് വംിമാാനം പറാത്ത്ിയത്. 
പഡോക്ഷ്യ ബ്രിെീഷുകാാര് ശിവം്കാറാികെന ഭീഷ്
ണംികെപ്പിടുംത്ത്ി ഡോരഖകാൾ ഇല്ല്ാതാക്കിയതു 
ചരിത്രിം.

ബ്ര ി െീ ഷ് ്  ൈ ാ മ്രാ ാ ജ യ ത്ത് ി കെ � 
അംധാിനിഡോവംശം എംവംികെെകെയല്ല്ാം ഉ�ാഡോയാ 
അംവംികെെകെയല്ല്ാം ഇതാണു ൈംഭവംിച്ച്ത്. 
ഭാരതത്ത്ിൽ 200 വംര്ഷ്മാായിരുകെന്നങ്ക്ിൽ 
അംയര്��ിൽ 700 വംര്ഷ്മാായിരുന്നു 
അംവംരുകെെ ഭരണംം. അംവംിെകെത്ത് ഗീയി�ികാ് 
ഭാഷ്കാകെളയും ൈം�ാരഡോ�ാതസ്സുകാകെള
യും അംധാികാാരികാൾ നാമാാവംഡോശഷ്മാാക്കി. 
��ു.ബി.ഡോയറ്റ്്ൈ്, ഡോ��ി ഗ്രാിഗീറാി, കെജ.എംം.
ൈിജ് തുെങ്ങി നിരവംധാി ഭാഷ്ാ-ഡോദശഡോ�ഹംി
കാളുകെെ ശ്രീമാഫീ�മാായാണം് ആ ഭാഷ്കാളും 
ൈം�ാരഡോ�ാതസ്സുകാളും കാകെ�ടുംത്തു 
പുനഃപ്രാൈിദ്ധീകാരിച്ച്ത്. ഈ വംീകെ�ടുംപ്പി് 
അംവംരുകെെ ൈവാതന്ത്ര്യയൈമാരത്ത്ിന് ആക്കം 
കൂെി. പുരാസൈണംതിഹംയങ്ങളിലുംം നാഡോൊെിക്ക
ഥാകാളികെ�യും വംീരകാഥാാപാത്രിങ്ങളും ശൂരപ
രാ�മാങ്ങളും ജനതയുകെെ ഡോപാരാെവംീരയം 
വംര്ദ്ധിപ്പിിച്ചു.

ൈ മാ ാ ന മാ ാ ണം ്  ഭ ാര ത ത്ത് ി കെ � യു ം 
ൈംഭവംങ്ങൾ. ൈവാതന്ത്ര്യയൈമാരത്ത്ികെ� 
ഭാഗീമാായി ഡോനതാക്കൾ നമ്മുകെെ പൂര്വ്വചരി
തവുംം വംിജ്ഞാാനഡോശഖരവുംം ൈം�ാരഡോ�ാ
തസ്സുകാളും പ്രാചരിപ്പിിക്കുന്നതിൽ ശ്രീദ്ധവംച്ചു. 
ഭാരതീയ ഭാഷ്കാളികെ�ല്ല്ാം ഡോവംഡോദാപനിഷ്
ത്തുകാളും പുരാഡോണംതിഹംാൈങ്ങളും കാാവംയനാ
െകാാദികാളും ൈംസ്കൃതത്ത്ിൽനിന്നു പരിഭാഷ് 
കെചയ്യാകെപ്പിട്ടു. ഭാരതത്ത്ികെ� കെപാതുഭാഷ്
യായിരുന്നു ൈംസ്കൃതം; പാ�ി, പ്രാാകൃതം, 
അംപഭ്രംംശം എംന്നിവം ൈം�രിച്ചു�ായ 
ഭാഷ്. ആ ഭാഷ് മൃതഭാഷ്യാക്കി പ്രാചരിപ്പിിച്ച്
തിൽ മുഖയപങ്ക്് വംഹംിച്ച്തും ഇം�ീഷ്് തകെന്ന. 
കെവംെക്കാക്കി തനിക്കാക്കുകാ എംന്ന നയം 
ൈവീകാരിച്ച് അംവംര് നമ്മുകെെ പൂര്ണ്ണംവംികാൈി
തമാായിരുന്ന 64 കാ� (വംിജ്ഞാാനശാഖകാൾ)
കാളുകെെയും ആയിരക്കണംക്കിന് അംമൂ�യഗ്രാന്ഥ
ങ്ങൾ കാെത്ത്ികെക്കാണ്ടുഡോപായി.

ഇം�ീഷ്് ഡോവം�ാ എംന്നല്ല്, നയതന്ത്ര്യ
ത്ത്ികെ� ഭാഷ്യാക്കി നി�നിര്ത്ത്ണംം. 
ഭാരതീയ ഭാഷ്കാൾ വംളര്ത്ത്ണംം. ഏതു 
വംിജ്ഞാാനവുംം പകാരാൻ അംവം പ്രാാപ്തമാാ
കാണംം. അംതിനു ശ്രീമാിഡോക്ക�ത് ഭാരതീയ
രാണം്.
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ലേ�ഡ്ി ഗ്രാിഗ്റി

ശിിവ്കര് �ാപ്പു�ി തല്പ്പിലേദ്



 റ്റോഡിോ. വിിളക്കുടി രോറ്റോജന്ദ്രൻ
കാണ്ണൂര് ജില്ല്യുകെെയും കാണ്ണൂര് താലൂക്കികെ�

യും ആസ്ഥാാനമാായ മുനിൈിപ്പിൽ ഡോകാാര്പ്പിഡോറാ
ഷ്നാണം് കാണ്ണൂര്. 1957 ജനുവംരി 1-ന് ജില്ല് 
നി�വംിൽവംന്നു. ത�ഡോശ്ശരി, കാണ്ണൂര്, പയ്യാന്നൂര്, 
തളിപ്പിറാമ്്പ, ഇരിെി എംന്നീ അംഞ്ചു താലൂക്കുകാൾ 
ഡോചര്ന്നതാണം് കാണ്ണൂര് ജില്ല്. ഡോകാരളത്ത്ിൽ 
ഏറ്റ്വുംം കൂടുംതൽ കാെൽതീരമുള്ളത് ഈ ജില്ല്
യി�ാണ്ം. ബ്രഹ്മഗീിരിയിൽ നിന്്ന ഉദ്ഭവംിക്കുന്ന 
113 കാി.മാീ. നീളമുള്ള വംളപെണംം പുഴയാണം് 
ജില്ല്യികെ� സൈദര്ഘയഡോമാറാിയ നദി. മാറ്്റ് പ്രാധാാന 
പുഴകാൾ കൂെി ജില്ല്യിലൂകെെ ഒഴുംകുന്നു.

ചര ിത്രി  ൈാ ം � ാര ികാ പ ഴ മായു ള്ള 
നഗീരമാാണം് കാണ്ണൂര്. യവംനൈഞ്ചാാരികാളാ
യിരുന്ന ഡോൊളമാിയും കെപരിപ്ലാസും (എം.�ി. 
ഒന്നാം നൂറ്റ്ാ�് ) സൂചിപ്പിിക്കുന്ന ‘നൗറാ’ 
ഇന്നകെത്ത് കാണ്ണൂരാകെണംന്ന് കാരുതുന്നു. വംയാ
പാരികാളാകെയത്ത്ിയ ഡോപാര്ട്ടുഗീീസുകാാരുകെെ 
കാാ�ംമുത�ാണം് കാണ്ണൂരികെ� വംികാാൈം 
ആരംഭിച്ച്ത് .  1505-ൽ ഡോകാാ�ത്തുനാെ് 
രാജാവംികെ� (ഡോകാാ�ത്ത്ിരി) അംനുമാതി
ഡോയാകെെ ഡോപാര്ട്ടുഗീീസുകാാര് ഇവംികെെ ഡോകാാെ 
നിര്മ്മിച്ചു. ഡോഫീാര്െ് കെൈ� ് ആഞ്ചാഡോ�ാ 
എംന്ന് ഇത് അംറാിയകെപ്പിടുംന്നു. ഡോകാാഴിഡോക്കാെ് 
ൈാമൂതിരിയും ഡോകാാ�ത്ത്ിരിയും ഡോചര്ന്ന് 
1507-ൽ ഈ ഡോകാാെ ആ�മാിച്ചു. 1663-ൽ 
�ച്ചുകാാര് ഡോകാാെ സൈകാവംശകെപ്പിടുംത്ത്ി. 1790-

ൽ ബ്രിെീഷുകാാര് പിെികെച്ച്ടുംത്ത് ഈ ഡോകാാെ 
ഉത്ത്രഡോകാരളത്ത്ികെ� അംവംരുകെെ മുഖയസൈൈ
നികാഡോകാന്ദ്രമാായി. ഇഡോപ്പിാൾ ഡോകാാെ ഡോകാന്ദ്രപു
രാവംസ്തുവംകുപ്പിികെ� ൈംരക്ഷ്യണംയിൽ.

ഡോകാരളത്ത്ികെ� ഏകാ മുസ്ലിംിം രാജവംംശ
മാായ അംറായ്ക്ക്ൽ ആ�ി രാജാക്കൻമാാരുകെെ 
ആസ്ഥാാനമാായിരുന്നു ഈ പെണംം. കാണ്ണൂര് 
കാഡോ�ാണ്കെമാ�് ബ്രിെീഷ്് സൈൈനികാത്ത്ാവം
ളത്ത്ികെ� സ്മാരണം പുതുക്കുന്നു.

ഇന്നകെത്ത് കാണ്ണൂര് ൈിറ്റ്ിയുകെെ ഡോപര് 
‘ഡോവംളാപുരം’എംന്നായിരുന്നു. കാെൽക്കര
യ്ക്ക്് ‘ഡോവം�’ എംന്നു ഡോപരുള്ളതുകെകാാ�ാണം് 
ഡോവം�ാപുരവുംം പിന്നീെ് ഡോവംളാപുരവുംം ആയത്.

കാണ്ണംകെ� ഊര് കാണ്ണൂര് ആയി എംന്ന് 
അംഭിപ്രാായമു�്. ചിറായ്ക്ക്ൽ ശ്രീീകൃഷ്ണഡോക്ഷ്യത്രി 
ഐതിഹംയപ്രാകാാരം കാണ്ണൂര് ശ്രീീകൃഷ്ണകെ� 
സ്ഥാ�മാാണം്. കാാനാമ്പുഴ ഒഴുംകാിയിരുന്ന 
കാെഡോ�ാരഗ്രാാമാമാായിരുന്നു കാാനത്തൂര്. ഇന്ന് 
ഈ പുഴയില്ല്. കാാനത്തൂര് മാാറാിമാറാിഞ്ഞ് 
കാണ്ണൂരായി എംന്ന് ചരിത്രിഗീഡോവംഷ്കാനായ ചിറാ
യ്ക്ക്ൽ െി. ബാ�കൃഷ്ണൻ നായര് ഡോരഖകെപ്പിടുംത്ത്ി
യിട്ടു�്. ചാ�ക്കുന്നുകാളികെ� വംിള്ളലുംകാളിൽ 
നിന്നുദ്ഭവംിച്ച്് താകെഴകെചാവ്വ വംഴിയും ഡോതാെെ
യിലുംമാായി ഒഴുംകാിയാണം് കാാനാമ്പുഴ കാെ�ിൽ 
പതിച്ച്ിരുന്നത്. കാാനാമ്പുഴ ഒഴുംക്കികെക്കാണ്ടു
വംന്ന മാണ്ണം് വംീണം് ‘കെപരുവംയൽ’ ഉ�ായി. 

ആറ്ാ അംെഞ്ഞുഡോപായ സ്ഥാ�മാാണ്ം ഇന്നകെത്ത് 
ആറ്റ്െപ്പി. കാഡോണ്ണംാത്തു ചാലുംം കാാനാമ്പുഴയു
മാായി ബന്ധികെപ്പിെതു തകെന്ന. കാാനാമ്പുഴകെയ 
ജ�ൈമൃദ്ധമാാക്കിയ ഡോതാെ് ഒഴുംകാി എംത്ത്ിയ 
സ്ഥാ�ം ഡോതാെെയായി. നഗീരത്ത്ികെ� മാിക്ക 
ഭാഗീത്തുകൂകെെയും പരകെന്നാഴുംകാിയിരുന്ന 
പുഴയാണ്ം കാാനാമ്പുഴകെയന്നതിന് നഗീരമാദ്ധയ
ത്ത്ിൽ അംവംിെവംികെെയായിക്കാണുന്ന ചതുപ്പും
കാളും ഡോചാ�കാളും കെതളിവംാണം്. ഇന്നും നി�
നിൽക്കുന്ന കാാനത്തൂരും കാാനത്തൂര്ക്കാവുംം 
പഴമായുകെെ ബാക്കിപത്രിങ്ങളായു�്. പഴയ 
കാാനത്തൂര് കാണ്ണൂരും കാണ്ണംനൂരും കാണ്ണംന്നൂരും 
ആയി മാാറാി. ഇം�ീഷ്് ഡോരഖകാളിൽ ‘കാന്നത്തൂര്’ 
ആയിട്ടും കാാണംാം.

മാ�ബാറാിൽ ആദയമാായി ഹംിന്ദുക്കൾ 
ഇസ്ലിംാമാിൽ ഡോചര്ന്ന് ‘കാാനത്ത്് ’ കുഴിച്ച്തു
കെകാാ�ാണം് ‘കാാനത്തൂര്’ എംന്ന ഡോപരു�ാ
യകെതന്ന് മൂന്നാമാകെതാരു അംഭിപ്രാായമു�്. 
അംടുംത്ത് കാാ�ം വംകെര ഇം�ീഷ്ിൽ ‘കാണ്ണം
ന്നൂര്’ എംന്നാണം് എംഴുംതിയിരുന്നത്. 1990 
കെഫീബ്രുവംരി 7-കെ� ൈര്ക്കാര് ഉത്ത്രവംിലൂകെെ 
(ജി.ഒ.(പി)നമ്പര് 133/90 ആര്.�ി.തിരുവം
നന്ത്യപുരം) ഏതു ഭാഷ്യി�ായാലുംം കാണ്ണൂര് 
(CANNUR) എംന്നു തകെന്ന എംഴുംതണംകെമാന്ന് 
നിഷ്കര്ഷ്ിച്ച്ിട്ടു�്.
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ആകാാശവംാണംി ഡോകാാഴിവംളര്ത്ത്�ികെന 
അംധാികാരിച്ച്് പ്രാഡോക്ഷ്യപണംം കെചയ്തി ഒരു 
കൃഷ്ിപാഠപരമ്പരയുകെെ ശീര്ഷ്കാമാാണംിത്. 
അംടുംക്കളമുറ്റ്ത്തും വംീട്ടുവംളപ്പിിലുംം അംഴിച്ചുവംി
ട്ടുഡോകാാഴികെയ വംളര്ത്തുന്ന ഒരു രീതി ഡോകാരള
ത്ത്ിലുംെനീളം നി�നിന്നിരുന്നു. ഇത് വംീെമ്മ
മാാരുകെെ ൈംരംഭകാതവ പ്രാവംര്ത്ത്നവുംം ഒരു 
വംരുമാാന ഡോ�ാതസ്സുമാായിരുന്നു. ഇവംയുകെെ 
മുെ വംാങ്ങുവംാൻ ആഴ്ചയിൽ മൂന്നും നാലുംം 
ദിവംൈം അംടുംക്കളമുറ്റ്കെത്ത്ത്തുന്ന മുെകാച്ച്
വംെക്കാരും ഉ�ായിരുന്നു. ഈ മുെക്കച്ച്വം
െവുംം അംതികെ� ൈാമ്പത്ത്ികാവംശവുംം ഇന്ന് 
സൂക്ഷ്മമാായി വംി�യിരുത്തുഡോമ്പാൾ അംടുംക്കള
മുറ്റ്കെത്ത് ബാങ്ക്ിംഗീ് തകെന്നയായിരുന്നു അംത്.

വംിവംിധാ നിറാങ്ങളിലുംം രൂപത്ത്ിലുംം 
വംീെികെ� പരയമ്പുറാത്ത്ാകെകാ കെകാാക്കിയും 
കുറുകാിയും നെക്കുന്ന ഡോകാാഴികാൾ വംര്ണ്ണം
രാജികാൾ വംാരിവംിതറാിയ വംിസ്മായ കാാഴ്ച 
തകെന്നയായിരുന്നു. കൂെത്ത്ിൽ വം�ിയ 
പൂവുംം അംങ്ക്വംാലുംമാായി ത�കെയടുംഡോപ്പിാകെെ 
എംന്ത്യിനും തയ്യാാറാായി പിെഡോക്കാഴികാൾക്ക് 
കൂൊയി അംഴകാാര്ന്ന ഒരു പൂവംൻഡോകാാഴിയും 
ഉ�ാകും. യൂണംിഡോഫീാമാിെ കുെികാകെളഡോപ്പിാകെ� 
ഒഡോര നിറാത്ത്ിൽ വംല്ല്ാകെത പൂഷ്ണംിച്ച്് 
നിന്നിെത്തുനിന്ന് അംനങ്ങാൻ കാഴിയാത്ത് 
അംമൂൽ ഡോബബികാകെളഡോപ്പിാകെ� മുെ ഉല്പാദി
പ്പിിക്കുന്ന ഫീാക്ടറാി ഡോകാാഴികാളായിരുന്നില്ല് 
അംവം. മുറ്റ്മാാകെകാ കാാഷ്ഠിിച്ച്് വൃത്ത്ിഡോകാൊക്കു
കായും നടുംത�കാളുകെെ ചുവംൊകെകാ ചികാഞ്ഞ് 
കൃഷ്ിനാശം വംരുത്തുകായും കെചയ്യുകെമാങ്ക്ിലുംം 
ഈ നാെൻ ഡോകാാഴികാളും അംവംയുകെെ മുെയും 
ഗ്രാാമാീണംജീവംിത ൈമ്പദ് വംയവംസ്ഥായുകെെ 
അംത്ത്ാണംിയായിരുന്നു.

 മാിക്കവംാറും എംല്ല്ാ വംീെിലുംം ഡോകാാഴി
ക്കൂടുംകാൾ ഉ�ാകുമാായിരുന്നു. �ളിതമാായ 
ഘെനയിലുംം രൂപത്ത്ിലുംം തയ്യാാറാാക്കു
ന്ന കെച�വുംകുറാഞ്ഞ ഡോകാാഴികാൾക്കുള്ള 

പാര്പ്പിിെ ൈംവംിധാാനത്ത്ിന് ഡോകാരളത്ത്ിൽ 
എംവംികെെയും ഒഡോര രൂപൈാദൃശയം ആയിരുന്നു. 
ഡോകാാഴിക്കൂടുംകാൾ ഇല്ല്ാത്ത് വംീടുംകാൾ ഡോകാരള
ത്ത്ിൽ തുഡോ�ാം കുറാവംായിരുന്നു. മാാത്രിമാല്ല് 
ഫീാക്ടറാി ഉൽപ്പിന്നമാായ മുെഡോക്കാഴി കുഞ്ഞു
ങ്ങകെള വംി�യ്ക്കുവംാങ്ങുന്ന ഏര്പ്പിാടുംം ഇല്ല്ായി
രുന്നു. വംര്ഷ്ത്ത്ിൽ ഒന്നും രണ്ടും പ്രാാവംശയം 
മുെ അംെകെവംച്ച്് ഡോകാാഴികാകെള വംിരിച്ച്ിറാക്കുന്ന 
ഒരു രീതി ഇവംികെെ ൈാര്വ്വത്രിികാമാായു�ാ
യിരുന്നു.  വംര്ഗ്ഗഗുണംമുള്ള നല്ല് ഡോകാാഴിയുകെെ 
മുെ ഡോശഖരിച്ച്് വംര്ഷ്ത്ത്ിൽ രണ്ടും മൂന്നും 
പ്രാാവംശയം അംെകെവംയ്ക്കും. അംെയിരിയ്ക്ക്ാൻ 
പാകാത്ത്ിലുംള്ള കെപാരുന്നഡോക്കാഴികാകെളയും 
വംീെമ്മമാാര്ക്ക് നന്നായി അംറാിയാം.   

 മുെ വംിറ്റുകാിട്ടുന്ന പണംം ഒരു സുസ്ഥാിര 
ൈാമ്പത്ത്ികാ ഡോ�ാതസ്സാ് ആയിരുന്നു. 
ഡോകാാഴി വംളര്ത്ത്ലുംം ഡോകാാഴിമുെ വംിറ്റ്് കാിട്ടുന്ന 
പണംവുംം അംതികെ� �യവംി�യവുംം എംല്ല്ാം  
കാാര്ഷ്ികാ ഗ്രാാമാീണം ൈമ്പദവയവംസ്ഥായുകെെ 
നന്മായും ഡോമാന്മായും ആയിരുന്നു. ത�യിൽ 
വംായ് വംെമുള്ള കുെയുഡോമാന്ത്യി വംീടുംകാൾഡോതാറും 
കായറാിയിറാങ്ങി മുെ വംാങ്ങുകായും കൃതയമാായ 
വംി� നൽകുകായും കെചയ്യുന്ന മുെക്കച്ച്വംെ
ക്കാര് ഓഡോരാ പ്രാഡോദശത്തും ഉ�ായിരുന്നു. 
ഓഡോരാ വംീെികെ�യും ൈാമ്പത്ത്ികാ ൈന്ധിിബ
ന്ധിങ്ങകെളാകെക്കയും നന്നായി അംറാിയാവുംന്ന 
മുെക്കാരൻ മുത�ാളി എംല്ല്ാവംര്ക്കും സുപ
രിചിതനായിരുന്നു. എംകെന്ത്യങ്ക്ിലുംം ൈാമ്പ
ത്ത്ികാ ആവംശയം കെപാടുംന്നകെന ഉ�ായാൽ 
മുെക്കാരൻ മുത�ാളിഡോയാെ് മുൻകൂര് പണംം 
വംാങ്ങി കാാരയ നിവംര്ത്ത്ി നെത്തുകായും മുെ 
നൽകാി കാെം വംീട്ടുകായും കെചയ്യുന്ന, പ�ിശയും 
കൂട്ടുപ�ിശയും ജപ്തി നെപെികാളും ഇല്ല്ാത്ത് 
സുതാരയവുംം ൈതയൈന്ധിതയുമുള്ള അംടുംക്കള
മുറ്റ്കെത്ത് ബാങ്ക്ിംഗീ് !

ഇന്നികെതാകെക്ക ഗീതകാാ� സ്മൃതിയായി 
മാാറാ ിയ  പഴങ്ക്ഥാ മാാത്രിം .  കാാണംാൻ 

അംഴകുള്ള നാെൻ ഡോകാാഴികാൾ ഏകെറാക്കുകെറാ 
അംപ്രാതയക്ഷ്യമാായിരിക്കുന്നു. വംീട്ടുവംളപ്പിിൽ 
അംഴിച്ചുവംിട്ടു വംളര്ത്തുന്ന പഴയ ഡോകാാഴി 
വംളര്ത്ത്ൽ ൈമ്പ്രദായകെത്ത് കുറാിച്ച്് ഇന്ന് 
ആഡോ�ാചിക്കാൻ തകെന്ന കാഴിയില്ല്. വംീടുംം 
മുറ്റ്വുംം മാാത്രിമാല്ല് പുരയിെം ഒന്നാകെകാ കെവംര്
െിസൈഫീ�് സൈെൽൈ് ഇൊൻ കാഴിയുഡോമാാ 
എംന്ന് ചിന്ത്യിക്കുന്ന പുതുപുത്ത്ൻ പരിഷ്് കാാ
രത്ത്ികെ�യും ആര്ഭാെത്ത്ികെ�യും  കാാ�മാാ
ണംിത.് മാാത്രിമാല്ല് ഡോകാാഴി വംളര്ത്ത്ൽ ഇന്ന് 
ഒരു വംയവംൈായ ൈംരംഭമാായി മാാറാിയിരി
ക്കുന്നു. പൗൾട്രിി ഫീാമുകാൾ വംയാപകാമാാവും
കായും ഡോകാാഴിയുകെെയും ഡോകാാഴിമുെയുകെെയും 
സൈദനംദിന ഉപഡോയാഗീം വംൻഡോതാതി�ാവും
കായും കെചയ്തിഡോപ്പിാൾ ഡോകാാഴിവംളര്ത്ത്�ികെ� 
ഗീതിപാകെെ മാാറാി. വംര്ഷ്ം മുഴുംവംൻ മുെയിടും
ന്ന നൂതനയിനത്ത്ിൽകെപ്പിെ ഡോകാാഴികാൾ, 
പ്രാഡോതയകാം രൂപകാല്പന കെചയ്തി ഡോകാാഴിപ്പും
രകാൾ, ചാക്കിലുംം പായ്ക്ക്റ്റ്ിലുംം നിറാകെച്ച്ത്തുന്ന 
വംി�കൂെിയ ഡോകാാഴിത്ത്ീറ്റ്കാൾ, ഡോകാെിെില്ല്ാ
ത്ത് ഡോരാഗീങ്ങൾ, ആഴ്ചഡോതാറും കുത്ത്ികെവംപ്പി് 
അംങ്ങകെന  എംകെന്ത്യല്ല്ാം എംകെന്ത്യല്ല്ാം മാാറ്റ്
ങ്ങൾ. മാ�യാളികെയക്കുറാിച്ച്് പണ്ടു പഡോ� 
പറായുന്ന ഒരു കാാരയമു�്. അംരി ആഹംാ
രപ്രാീയരായ മാ�യാളിക്ക് മൂന്നുഡോനരവുംം 
അംരി കെകാാണ്ടുള്ള ഭക്ഷ്യണംം കാഴികെച്ച്ങ്ക്ിഡോ� 
ആഹംാരം കാഴിച്ച്തായി ഡോതാന്നൂ. പുതിയ 
കാാ�ത്ത്് ഇതികെനാരു പാഠഡോഭദം ആവംശയ
മാാണം് - ആധുനികാ മാ�യാളിക്ക് ഇഡോപ്പിാൾ 
മൂന്നുഡോനരവുംം ഡോകാാഴി ഇറാച്ച്ി കൂെിഡോയ തീരൂ, 
ചിക്കനികെല്ല്ങ്ക്ിൽ ഭക്ഷ്യണംം കാഴിച്ച്തായി 
ഡോതാന്നില്ല്! അംതാണംവംസ്ഥാ!

നാെൻ ഡോകാാഴികാളും അംഴിച്ചുവംിട്ടുള്ള 
ഡോകാാഴിവംളര്ത്ത്ലുംം ഡോകാാഴിക്കൂടുംകെമാല്ല്ാം കുറ്റ്ി
യറ്റു തുെങ്ങികെയങ്ക്ിലുംം ഇഡോപ്പിാഴിതാ നാലുംം 
കൂടുംന്ന കാവം�കാളികെ�ല്ല്ാം ഒന്നും രണ്ടും 
ചിക്കൻ സ്റ്റംാളുകാൾ സു�ഭം- മാ�യാളി കാൂ 
നിന്ന് ചിക്കൻ വംാങ്ങുകായാണം്. ഡോബ്രായി�ര് 
ഡോകാാഴികെയ കെ�ാെിയിെയിൽ കെകാാന്നുകാഷ്
ണംങ്ങളാക്കി തരുവംാൻ ബംഗീാളികാളും 
സു�ഭം.  പഴയകാാ�ം ഒഡോന്നാര്കെത്ത്ടും
ത്ത്ാഡോ�ാ- വംീെിൽ ഡോകാാഴിയിറാച്ച്ി വംയ്ക്കുകാ
കെയന്നത് വംര്ഷ്ത്ത്ിൽ വംല്ല്ഡോപ്പിാഴുംം ൈംഭ
വംിക്കുന്ന കാാരയമാാണം്. ഏകെതങ്ക്ിലുംം വംിഡോശ
ഷ്ങ്ങഡോളാ എംത്രിയും ഡോവം�കെപ്പിെ വംിരുന്നു 
കാാഡോരാ വംരുഡോമ്പാൾ മാാത്രിഡോമാ ഡോകാാഴിയിറാച്ച്ി 
കെവംയ്ക്കു. 'ഏതു വംിരുന്നുകാാരൻ വംന്നാലുംം 
ഡോകാാഴിയുകെെ ത� ഡോപായതുതകെന്ന' എംന്ന ഒരു 
പ്രാഡോയാഗീം തകെന്നയു�ഡോല്ല്ാ. വംീെിൽ തകെന്ന 
വംളര്ത്തുന്ന പൂവംൻഡോകാാഴിഡോയകെയാ ഇറാച്ച്ിമു
റ്റ്ി മുെയിൊത്ത് പിെഡോക്കാഴികാകെളഡോയാ ആണം് 

ടെതിാെി നാിറാടെയി കേ�ാഴി 
മെി നാിറാടെയി �ാശ്



   

പഞ്ചാായത്ത്് രാജ് മാാൈികായി 
ഡോ�ക്കുള്ള ഡോ�ഖനങ്ങളും കാത്തുകാളും 
prmdp2020@gmail.com എംന്ന 
ഇ-കെമായിൽ വംി�ാൈത്ത്ിൽ അംയഡോക്ക
�താണം്.

ദിിശോറ്റോബോധം �ൽ               �ി
ജനകാീയാസൂത്രിണം പ്രാസ്ഥാാനം  കാാൽ 

നൂറ്റ്ാ�് പിന്നിടുംന്ന ഘെത്ത്ി�ാണം് തഡോ�ശ
ൈവയം ഭരണംസ്ഥാാപനങ്ങൾ. പതിനാ�ാം 
പഞ്ചാത്സരപദ്ധതിയുകെെ പ്രാാരംഭ പ്രാവംര്ത്ത്
നങ്ങൾ  ആരംഭിച്ച്ിട്ടുള്ള  ഈ ൈ�ര്ഭത്ത്ിൽ  
പതിനാ�ാം പദ്ധതി പ്രാാഡോദശികാാസൂത്രിണം
ത്ത്ിനായി ചി� സൂചകാങ്ങൾ എംന്ന ഡോപരിൽ 
പ്രാൈിദ്ധീകാരിച്ച് ഡോ�ഖനം ജനപ്രാതിനിധാികാ
ൾക്കും ഉഡോദയാഗീസ്ഥാര്ക്കും വംളകെര പ്രാഡോയാജ

നപ്രാദവുംം ദിശാഡോബാധാം നൽ               കുന്നതുമാാണം്. 
പ്രാഡോദശികാ ആസൂത്രിണം പ്രാ�ിയയികെ� സ്ഥാി
തിവംിവംരകാണംക്ക് എംത്രിഡോത്ത്ാളം പ്രാാധാാനയം 
അംര്ഹംിക്കുന്നതാകെണംന്നും സ്ഥാിതിവംിവംരകാ
ണംക്കുകാൾ ൈംബന്ധിിച്ച്് ആധാികാാരികാവുംം 
വംയവംസ്ഥാാപിതവുംമാായി വംിവംരങ്ങൾ ഡോ�ഖ
നത്ത്ിലൂകെെ �ഭയമാാക്കുകായും കെചയ്തിിരിക്കു
ന്നു. അംതുഡോപാകെ� ആധുനികാ കാാ�ത്ത്് 
നാം ഡോനരിടുംന്ന പുത്ത്ൻകെവംല്ലുവംിളികാകെള  
ശക്തിമാായി ഡോനരിടുംന്നതിനും സുസ്ഥാിരവുംം  
സ്ഥാായിയായതുമാായ വംികാൈന മാാതൃകാകാ
ൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നതിനും അംതുവംഴി ഒരു 
പുതിയ വംികാനപാതകാൾ കെവംെികെത്ത്ളിക്കു
ന്നതിന് മാാര്ഗ്ഗദീപമാായി മാാറുകായും കെചയ്യും 
എംന്ന കാാരയത്ത്ിൽ ൈംശയമാില്ല്. വംാതിൽപ്പിെി 
ഡോൈവംനം നമ്മുകെെ നാെികെ� ൈാധാാരണംക്കാ
രും നിരാ�ംബരുമാായ ജനൈാമാാനയത്ത്ിന് 

എംത്രിഡോത്ത്ാളം പ്രാഡോയാജന പ്രാദമാാകെണംന്നും  
പ്രാഡോതയകാിച്ച്് മാഹംാമാാരി പിെിമുറാിക്കിയിട്ടുള്ള 
ഈ കാാ�ഘെത്ത്ിൽ ൈര്ക്കാര് ഇതിന് 
നൽകുന്ന പ്രാാധാാനയം എംകെന്ത്യന്ന്  ആധാികാാര
കാമാായും ൈമാഗ്രാമാായും പ്രാതിപാദിക്കുന്നു. പരീ
ക്ഷ്യണംാെിസ്ഥാാനത്ത്ിൽ ആരംഭിച്ച്ിട്ടുള്ള ഈ 
പദ്ധതി ൈമാീപകാാ�ത്തു തകെന്ന മുഴുംവംൻ തഡോ�
ശഭരണംസ്ഥാാപനങ്ങളിലുംം ആരംഭിക്കും എംന്ന 
സൂചന തകെന്ന  പ്രാതീക്ഷ്യ നൽകുന്നതാണം്. 

ബി. രവംീന്ദ്രൻപിള്ള
കാണംിയാപുരം 
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ഇറാച്ച്ികെവംയ്ക്ക്ാൻ കാശാപ്പും കെചയ്യുകാ. ഡോഹംാര്ഡോമാാ
ണുകാഡോളാ പൂഷ്ണംിച്ച്് ഡോവംഗീം തൂക്കം കെവംയ്ക്ക്ാ
നുള്ള കൃത്രിിമാ തീറ്റ്കാളുകെെ നീക്കിബാക്കിഡോയാ 
ഇല്ല്ാത്ത് ഒന്നാന്ത്യരം ഡോകാാഴി ഇറാച്ച്ി! ഡോതങ്ങ 
വംറുത്ത്ിെതും അംമ്മിക്കല്ല്ിൽ അംരകെച്ച്ടും
ത്ത് മാൈാ�ക്കൂട്ടുകെമാല്ല്ാം ഡോചര്ത്ത്് അംമ്മ 
കാറാികെവംച്ചു നൽകാിയ ഡോകാാഴിയിറാച്ച്ിയുകെെ 
ൈവാദ് ഇഡോപ്പിാഴുംം നാവംിൻതുമ്പിൽ ബാക്കി 
യാണം് ! പഡോക്ഷ്യ ഇങ്ങകെന ഡോകാാഴിയിറാച്ച്ി 
വംീെിൽ കെവംയ്ക്കുകാകെയന്നത് ഇത്ത്ിരി പാടുംള്ള 
കാാരയമാായിരുന്നു. ഡോകാാഴികെയ കെകാാല്ലുകാ, പൂെ 
പറാിച്ചു മാാറ്റുകാ, കാീറാിമുറാിച്ച്് കെചറുകാഷ്ണംങ്ങ
ളാക്കുകാ ഇങ്ങകെന കാഷ്ടിപ്പിാടുംകാഡോളകെറായാണം്. 
ഇറാച്ച്ിക്കറാികെവംച്ച്ാൽ അംയൽപക്കക്കാകെര
ല്ല്ാം അംതു പറായാകെതയറാിയും.- അംടുംപ്പിിൽ 
ഇറാച്ച്ി തിളയ്ക്കുഡോമ്പാൾ അംയൽക്കാര്കെക്ക
ല്ല്ാം അംതികെ� മാണംകെമാത്തും. ഇറാച്ച്ിക്കറാി 
തയ്യാാറാായാൽ പികെന്ന അംതികെ� പങ്കുകെവംയ്ക്ക്
�ാണം്- കുടുംവംൻ പിഞ്ഞാണംിയി�ാക്കി അംമ്മ 
വംാഴയി�യിെ് അംെച്ചുതരും, �ങ്ങൾ കുെികാ
ളാണം് അംത് അംയൽ വംീടുംകാളികെ�ത്ത്ിക്കുകാ. 
ഇറാച്ച്ിക്കറാികെവംച്ച്് നമ്മൾ മൃഷ്ടിാനം കാഴിക്കുകാ 
മാാത്രിമാല്ല്, അംയൽക്കാര്ക്കും നൽകുന്ന 
പങ്കുകെവംയ്ക്ക്�ികെ� നന്മാ രുചിയും മാനസ്സാിൽ 
ബാക്കിയു�്. ഭക്ഷ്യണംൈാധാനങ്ങകെളാകെക്ക
യും ആഴ്ചകാഡോളാളം സൂക്ഷ്യിക്കാൻ കാഴിയുന്ന 
ഫ്രിി�്ജ് എംന്ന അംടുംക്കള ഉപകാരണംത്ത്ികെ� 
അംധാിനിഡോവംശമു�ാകാാത്ത് കാാ�മാായിരുന്നു 
അംകെതഡോന്നാ ര്ക്കണംം.

പ്രാഭാതത്ത്ിൽ ഡോകാാഴികൂവംിയാണം് നാടും
ണംര്ത്തുന്നത്. ഗ്രാാമാ ജീവംിതത്ത്ികെ� അം�ാറാ

മാായിരുന്നു ഈ ഡോകാാഴി കൂവംൽ! ഏകെതങ്ക്ിലുംം 
ഒരു വംീെികെ� ഡോകാാഴി കൂവംിയാൽ അംത് ഏറ്റു
പിെിച്ച്് പികെന്ന ഡോകാാഴിക്കൂവം�ികെ� തുെര്ച്ച് 
തകെന്നയാണം് ! ഇന്നിഡോപ്പിാൾ ഗ്രാാമാങ്ങൾ 
എംവംികെെ? ഡോകാരളകെമാാന്നാകെകാ ഒറ്റ് നഗീരമാായി 
മാാറാിയിരിക്കുന്നു - ഇഡോപ്പിാൾ പ്രാഭാതത്ത്ിൽ 
നകെമ്മ വംിളിച്ചുണംര്ത്ത്ാൻ കെമാാസൈബൽഡോഫീാ
ണുകാൾ ത�ക്കീഴിൽ തകെന്നയു�ഡോല്ല്ാ? 

ഉഗ്രാശാൈനനായ കാാരണംവംകെരഡോപ്പിാലുംം 
കൂൈാകെത, അംങ്ക്വംാലുംം, പൂവുംമാായി ത�കെയ
ടുംഡോപ്പിാകെെ മുറ്റ്ത്ത്് ഉ�ാത്തുന്ന പൂവംൻഡോകാാഴി 
ഗ്രാാമാഭംഗീിയുകെെ ഡോനര്ക്കാഴ്ചയായിരുന്നു. 
ഡോകാാഴിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും വംീെികെ� പരിൈ
രത്തും കെതാെിയിലുംം ചിക്കിയും ചികാഞ്ഞും 
നെക്കുന്നത് ഡോപായകാാ� ഡോകാരളത്ത്ികെ� 
ഹൃദയമാായ ദൃശയമാായിരുന്നു. പരുന്ത്യികെ� 
നിഴകെ�ങ്ങാനും വംീഴുംഡോമ്പാൾ അംെകെവംച്ചു 
വംിരിയിച്ച്ിറാക്കിയ ഡോകാാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വംിഹംവ
�രായി ഓെി തള്ളപ്പിിെയുകെെ ചിറാകാിനെി
യിൽ ഒളിക്കുന്നതും ഒളിപ്പിിക്കുന്നതും മാാതൃ 
വംാത്സ�യത്ത്ികെ� മാഹംനീയ മാാതൃകായാണം്.  
പരുന്തും, കാാക്കയും റാാഞ്ചാി പാതിജീവം
നായി താകെഴവംീണം ഡോകാാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങകെള 
കാിണ്ണംത്ത്ിനെിയി�ാക്കി കാിണ്ണംത്ത്ിൻഡോമാൽ 
കെകാാെി ജീവംൻ കെവംപ്പിിക്കുന്നത് ഡോവംറാികെൊരു 
ചികാിത്സാനുഭവംമാായിരുന്നു.

പരയമ്പുറാത്ത്്  എംല്ല്ാം  ചുറ്റ് ിനെന്ന്  
കെകാാത്ത്ികെപ്പിറുക്കി തിന്നുന്ന വംിവംിധാ നിറാങ്ങളു
ള്ള നാെൻ ഡോകാാഴികാളും, അംന്ത്യിയാകുഡോമ്പാൾ 
ഇവംയ്ക്ക്് ഡോചഡോക്കറുവംാൻ വംീെിഡോനാെ് ഡോചര്ന്ന് 
കെവംച്ച്ിട്ടുള്ള ഡോകാാഴിക്കൂടുംം ഒരുകാാ�ത്ത്് നന്മാ

നിറാഞ്ഞ നാെിൻപുറാംക്കാഴ്ചയായിരുന്നു.
ഈ നന്മാകെയ കാഴിയുന്നത്രി തിരിച്ചു 

പിെിക്കുകാ എംന്നത് വംളകെര പ്രാധാാനമാാണം.് 
പഴയതുഡോപാകെ� കെതാെിയാകെകാ തുറാന്നുവംി
ട്ടുള്ള ഡോകാാഴിവംളര്ത്ത്ൽ നമുക്കിനി ൈാധായ
മാല്ല്. പഡോക്ഷ്യ അംല്പം സ്ഥാ�ൈൗകാരയവുംം 
പറാമ്പും ഉള്ളവംര്കെക്കങ്ക്ിലുംം നാലുംവംശവുംം 
വം� വംിരിച്ച്് നാെൻ ഡോകാാഴികാകെള വംളര്
ത്ത്ാൻ കാഴിഞ്ഞാൽ - അംതിനാവംശയമാായ  
ഡോപ്രാാത്സാഹംനം നൽകാിയാൽ നാമാക്കൽ 
നിന്നും കാര്ണ്ണംാെകായിൽ നിന്നും ഡോകാാഴിമു
െയും കായറ്റ്ിവംരുന്ന ചരക്കുഡോ�ാറാികാളുകെെ 
വംരവുംം കാാത്ത്ിരിക്കുന്ന അംവംസ്ഥാ മാാറ്റ്ി
കെയടുംക്കാൻ ഒരുപരിധാിവംകെരകെയ ങ്ക്ിലുംം 
കാഴിയും. മാ�യാളിക്കിഡോപ്പിാൾ മുെ നിതയഭ
ക്ഷ്യണംത്ത്ികെ� ഭാഗീമാാണം്. ദിവംഡോൈന മൂന്ന് 
ഡോകാാെിയിഡോ�കെറാ ഡോകാാഴിമുെയാണം് തമാിഴകാ
കെത്ത് നാമാക്ക�ിൽ മാാത്രിം ഉൽപ്പിാദിപ്പിിക്കു
ന്നത്. ഇവംയുകെെ ഏറ്റ്വുംം വം�ിയ വംിപണംി 
ഡോകാരളമാാണം്. ഒരു വംര്ഷ്ം ഏകാഡോദശം 340 
ഡോകാാെി ഡോകാാഴിമുെയാണം് ഡോകാരളം വംി�ക്ക് 
വംാങ്ങുന്നത്. ഡോകാാഴിമുെ വംാങ്ങുന്നതിലൂകെെ 
മാാത്രിം ഏകാഡോദശം 1700 (ആയിരത്ത്ി 
എംഴുംനൂറാ് ) ഡോകാാെിഡോയാളം രൂപ ഡോകാരളം 
അംയൽ ൈംസ്ഥാാനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. 
നമ്മുകെെ ആഭയന്ത്യര ഉൽപ്പിാദനം ഡോകാവം�ം 
40 ഡോകാാെി ഡോകാാഴിമുെ മാാത്രിമാാണം് ! ഇതാ 
ഇവംികെെയാണം് ഡോകാാഴിവംളര്ത്ത്�ികെ� 
ആവംശയകാതയും ൈാദ്ധയതയും പ്രാൈക്തിമാാ
കുന്നത്. 
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