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പഞ്ചാായത്ത്് ് രാ

മാാതൃകാാപരമാായിി നടപ്പിിലാാക്കാംാ� 
വാാതിിൽപ്പിടിസേ�വാന�

വിിവിിധ കാാരണങ്ങളാാല് സര്ക്കാാര് സേസവിനങ്ങള് യഥാാസമയം ലഭിിക്കാാത്ത 
ജനവിിഭിാഗങ്ങളുടെെ വിീടുകാളാിസേലക്കാ് സേസവിനങ്ങള് എത്തിക്കുന്നതിിനുസേവിണ്ടിി സംസ്ഥാാന 
സര്ക്കാാര് പ്രഖ്യാാാപിിച്ച വിാതിില്പ്പെിസേസവിനം ജനപിങ്കാാളാിത്തസേത്താടെെ മാതൃകാാ
പിരമായി  നെപ്പിലാക്കുന്നതിിന് തിസേ�ശസവയംഭിരണ സ്ഥാാപിനങ്ങള് ശ്രദ്ധിിക്കാണം. 
ഇതിിനായി ഓസേരാ തിസേ�ശസവയംഭിരണ സ്ഥാാപിനവുംം സവന്തംം നിലയില് പിദ്ധിതിി രൂപിീകാ
രിച്ച് മുസേന്നാട്ടുസേപിാകാണം. പിദ്ധിതിിനെത്തിപ്പിന് ആവിശാമായ ബസേയാടെമട്രിികാ് ഉപികാരണ
ങ്ങള്ക്കും ലാപി് സേൊപ്പിനും യാത്രാാ ടെ�ലവുംകാള്ക്കുമായി ഗ്രാാമപിഞ്ചാായത്തുകാള്ക്കാ് ഒരു 
ലക്ഷംം രൂപിയുംം മുനിസിപ്പാലിറ്റിികാള്ക്കാ് രണ്ടി് ലക്ഷംം രൂപിയുംം സേകാാര്പ്പസേ�ഷനുകാള്ക്കാ് 
അഞ്ചാ് ലക്ഷംം രൂപിയുംം തിനതി് ഫണ്ടിില് നിസേന്നാ വിികാസനഫണ്ടിില് നിസേന്നാ വിിനി
സേയാഗിക്കാാന് സര്ക്കാാര് അനുമതിി നല്കാിയിട്ടുണ്ടി്. ഇസേതിാടെൊപ്പം സംഭിാവിനകാളും 
സി.എസ്.ആര്. ഫണ്ടുകാളും സ് സേപിാൺസര്ഷിപ്പുംം സവീകാരിച്ച് പ്രസേതിാകാ അക്കാൗണ്ടി് 
വിഴിിയുംം  ടെ�ലവുംകാള് നിര്വിഹിിക്കാാം. ഇതിിനു പു�ടെമ കാലാ, കാായികാ, വിിസേനാദ, 
സാംസ് കാാരികാ, വിാണിജാസേമളാകാള് ടെകാാവിിഡ്് മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കാനുസൃതിമായി സംഘ
െിപ്പിച്ചുംം ധനസമാഹിരണം നെത്താം. 

മസ്റ്റ�ിംഗ്, ലൈലഫ് സര്ട്ടിിഫിക്കാറ്റി്, സാമൂഹിാസുരക്ഷംാ ടെപിന്ഷന് അസേപിക്ഷം, മുഖ്യാാമ
ന്ത്രിിയുംടെെ ദുരിതിാശവാസനിധിയില് നിന്നുംം  സഹിായത്തിനുള്ള അസേപിക്ഷം, ജീവിന്രക്ഷംാ 
മരുന്നുംകാള് എത്തിച്ചും നല്കുകാ എന്നീ സേസവിനങ്ങളാാണ് ആദാഘട്ടിത്തില് വിാതിില്പ്പെി 
സേസവിനമായി ലഭിാമാസേക്കാണ്ടിതി്. ഗുണസേഭിാക്താാക്കാളുടെെ വിീട്ടിിടെലത്തി മസ്റ്റ�ിംഗ് നെത്തു
ന്നതിിനുള്ള ഉപികാരണങ്ങള് വിാങ്ങുന്നതിിന് തിസേ�ശ സ്ഥാാപിനങ്ങള്ക്കാ് ധനം വിിനിസേയാ
ഗിക്കാാം. അസേതിാടെൊപ്പം വിീട്ടുപിെിക്കാല് വിിവിിധ സേസവിനങ്ങള് എത്തിച്ചും നല്കുന്നതിിന് 
സന്നദ്ധിപ്രവിര്ത്തകാടെര ഉപിസേയാഗിക്കാാവുംന്നതുംം സര്ക്കാാര് നിശ്ചയിച്ച പ്രകാാരമുള്ള 
തുംകാ അവിര്ക്കാ് നല്കാാവുംന്നതുംമാണ്. 

തിസേ�ശഭിരണ സ്ഥാാപിന അദ്ധിാക്ഷംടെ�യുംം സേകാാ-ഓര്ഡ്ിസേനറ്റിറുടെെയുംം സേപിരില് 
സംയുംക്താ ബാങ്കാ് അക്കാൗണ്ടി് ആരംഭിിച്ച് സംഭിാവിനകാളും മറ്റുംം സവീകാരിക്കാണം. പിദ്ധിതിി 
ഗുണസേഭിാക്താാക്കാളുടെെ സേപിരുവിിവിരങ്ങളും സംഭിാവിനകാള് നല്കാിയിട്ടുള്ളവിരുടെെ വിിശദാം
ശങ്ങളും വിരവുംടെ�ലവുംകാണക്കുകാളും ഗ്രാാമസഭികാളാില് അ�ിയിസേക്കാണ്ടിതുംം അതിതുംസമയം 
സേനാട്ടിീസ് സേബാര്ഡ്ിലുംം സ്ഥാാപിനത്തിടെ� ടെവിബ്ലൈസറ്റിിലുംം പ്രസിദ്ധിീകാരിക്കുന്നതിിനും 
സേവിണ്ടി നെപിെികാള് സവീകാരിക്കാണം. എല്ലാാറ്റിിലുംമുപിരി സമൂഹിത്തിടെല നിരാലംബ
രായ ഒരു വിിഭിാഗത്തിന് ലഭിിസേക്കാണ്ടി സേസവിനങ്ങളാാണ് നാം അവിരുടെെ വിീട്ടുപിെിക്കാല് 
എത്തിച്ചും നല്കാാന് ബാദ്ധിാതിടെപ്പട്ടിിട്ടുള്ളടെതിന്ന നീതിിസേബാധസേത്താടെെ ഈ പിദ്ധിതിി 
വിിജയപ്രദമായി നെപ്പാക്കുന്നതിിന് നാം ഓസേരാരുത്തരും പ്രവിര്ത്തിക്കാണം. തിസേ�ശ
ഭിരണ സ്ഥാാപിനങ്ങളാിടെല ജനപ്രതിിനിധികാളും ഉസേദാാഗസ്ഥാരും ഈ കാാഴ്ചപ്പാസേൊടെെയാ
വിണം സര്ക്കാാര് പ്രഖ്യാാാപിിച്ച  ഈ പിദ്ധിതിിടെയ സേനാക്കാിക്കാാസേണണ്ടിതി്. ഒരു ജനകാീയ 
പിദ്ധിതിികൂെി വിിജയിപ്പിക്കാാനായി ജനപിങ്കാാളാിത്തം ഉ�പ്പാക്കാി നമുക്കാ് മുസേന്നാട്ടുസേപിാകാാം. 

എച്ച്്. ദിിറ്റോ�ശൻ ഐ.എ.എസ്വ്.
പിഞ്ചാായത്ത്  ഡ്യ�ക്ടര്
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അശരണര്ക്കും ആലംബഹിീനര്ക്കും 
കാരുതില് �ര്ശമായി സര്ക്കാാര് 

പ്രഖ്യാാാപിിച്ച ''വിാതിില്പ്പെി സേസവിനം'' പിദ്ധി
തിിയുംടെെ ആദാഘട്ടിം ഈ കാഴിിഞ്ഞ ടെസപ്തംം
ബ�ില് മുഖ്യാാമന്ത്രിി ഉദ്ഘാെനം ടെ�യ്തുവി
ടെല്ലാാ. പിാര്ശവവില്ക്കാരിക്കാടെപ്പട്ടി ജനവിി
ഭിാഗങ്ങള്ക്കാ് ഏടെ� സഹിായകാമാവുംന്ന 
പിദ്ധിതിിയാണിതി്. സേസവിനങ്ങള് തിങ്ങളുടെെ 
വിീട്ടുപിെിക്കാസേലക്കാ് എത്തുസേ�ാള്, ജനകാീയ 
സര്ക്കാാടെരന്ന പ്രസേയാഗം അക്ഷംരാര്ത്ഥ
ത്തില് യാഥാാര്ത്ഥാമാകുന്നും. വിാതിില്പ്പെി 
സേസവിനം 50 തിസേ�ശസവയംഭിരണ സ്ഥാാ
പിനങ്ങളാിലാണ് ആദാഘട്ടിത്തില് ആരം
ഭിിക്കുന്നതി്. പ്രവിര്ത്തനാനുഭിവിങ്ങളുടെെ 
ടെവിളാിച്ചത്തില് ഡ്ിസംബ�ില് സംസ്ഥാാന 
വിാാപികാമാക്കുന്നതിിനാണ് സര്ക്കാാര് ഉസേ�
ശിക്കുന്നതി്. 

മസ്റ്റ�ിംഗ്, മുഖ്യാാമന്ത്രിിയുംടെെ ദുരിതിാശവാസ 
നിധിയില് നിന്ന് ധനസഹിായം ലഭിാമാ
ക്കുന്നതിിനുള്ള അസേപിക്ഷം തിയ്യാാ�ാക്കാല്, 
സാമൂഹിികാ സുരക്ഷംാ ടെപിന്ഷന്, അെിയ
ന്തംരാവിശാത്തിനുള്ള മരുന്നുംകാള് എത്തിച്ചും
നല്കാല്, പിാലിസേയറ്റിീവി് ടെകായര്, ലൈലഫ് 
സര്ട്ടിിഫിക്കാറ്റി് ലഭിാമാക്കാല് തുംെങ്ങിയ 
സേസവിനങ്ങളാാണ് ആദാഘട്ടിത്തില് വിാതിി
ല്പ്പെി സേസവിനത്തിലൂടെെ ലഭിാമാക്കുന്നതി്. 
തുംെര്ന്ന് ഘട്ടിംഘട്ടിമായി മറ്റും സേസവിനങ്ങള് 
കൂെി ഇതിിടെ� ഭിാഗമായി വിാതിില്പ്പെിയില് 
ലഭിാമാകും. 

തിസേ�ശസവയംഭിരണ സ്ഥാാപിനങ്ങളാിടെല 
വിാര്ഡ്് അംഗത്തിടെ� അദ്ധിാക്ഷംതിയില് 
ആശാ വിര്ക്കാര്, കുടുംബശ്രീ പ്രതിിനിധി, 

സന്നദ്ധി സേസവിന വിളാണ്ടിിയര്മാര് എന്നി
വിരെങ്ങുന്ന കാമ്മിറ്റിിയാണ് പ്രവിര്ത്തനങ്ങ
ള്ക്കാ് സേനതൃതിവം നല്കുന്നതി്. വിാതിില്പ്പെി 
സേസവിനം ആവിശാമുള്ളവിരുമായി ബന്ധടെപ്പ

ൊനുള്ള പ്രാഥാമികാ ചുമതില ആശാവിര്ക്കാ
ര്മാര്ക്കാാണ്. സേസവിനം ആവിശാമുള്ളവിര്ക്കാ് 
കാമ്മിറ്റിി അംഗങ്ങടെളാ സേഫാൺ മുഖ്യാാന്തംരം 
ബന്ധടെപ്പൊം. ഇതിിനായി കാമ്മിറ്റിി അംഗ

വാാതിിൽപ്പിടി സേ�വാന� 
�ർക്കാംാരികൊന്റ കാരുതിലു� 
ൈകാത്തിാങ്ങു�
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ങ്ങളുടെെ സേഫാൺ ന�രുകാള് അെങ്ങിയ 
കാാര്ഡ്് ആവിശാക്കാാര്ക്കാ് വിിതിരണം 
ടെ�യ്യും. അക്ഷംയ സേകാന്ദ്രങ്ങളും സന്നദ്ധി 
സേസവിന വിളാണ്ടിിയര്മാരും ആശാവിര്ക്കാ
ര്മാരുടെെ സഹിായത്തിനായി എസേപ്പാഴും 
സജ്ജമായിരിക്കും. 

സന്നദ്ധി സേസവിന വിളാണ്ടിിയര്മാടെര 
കാടെണ്ടിത്താനുള്ള ഉത്തരവിാദിത്തം തിസേ�ശ 
സവയംഭിരണ സ്ഥാാപിനങ്ങള്ക്കാാണ്. മാനു 
ഷികാതിസേയാടും മികാസേവിാടും കൂെി പ്രവി
ര്ത്തിക്കാാന് സന്നദ്ധിതിയുംള്ള വിളാണ്ടിിയ
ര്മാടെര സുതിാരാമായ രീതിിശാസ്ത്രീത്തിലൂടെെ 
കാടെണ്ടിത്തും. എന്.എസ്.എസ്., എന്.
സി.സി. വിളാണ്ടിിയര്മാടെരയുംം വിാതിില്പ്പെി 
സേസവിനത്തിടെ� ഭിാഗമാക്കാാവുംന്നതിാണ്. 
വിാതിില്പ്പെി സേസവിനടെത്ത ആശ്രയിക്കുന്ന 
ആവിശാക്കാാര്ക്കാ് സേവിണ്ടി മരുന്നുംകാള് പ്രാ
സേദശികാമായി ലഭിാമാകുടെമന്ന് ആസേരാഗാ 
വികുപ്പാണ് ഉ�പ്പുംവിരുത്തുന്നതി്. പിാലിസേയ
റ്റിീവി്  ടെകായര് ആവിശാമായവിര്ക്കാ് ആ 
സേസവിനം ലഭിാമാക്കാാന് ആവിശാമായ 
എല്ലാാ മുന്കാരുതിലുംകാളും ആസേരാഗാവികുപ്പുംം 
തിസേ�ശസവയംഭിരണ വികുപ്പുംം സംയുംക്താ
മായി ലൈകാടെക്കാാള്ളും. ടെകാാവിിഡ്് കാാലത്ത് 
സംസ്ഥാാനത്താകാമാനം നെപ്പിലാക്കാിയ 
വികുപ്പുംകാള് തിമ്മിലുംള്ള പ്രവിര്ത്തന ഏസേകാാ 
പിനം വിാതിില്പ്പെി സേസവിനത്തിലുംം തുംെരു
ന്നതിായിരിക്കും.  

വിാതിില്പ്പെി സേസവിന പ്രവിര്ത്തന
ങ്ങളുടെെ പുസേരാഗതിി തിസേ�ശസവയംഭിരണ 
സ്ഥാാപിന തിലത്തിലുംം ജില്ലാാ അെിസ്ഥാാന
ത്തിലുംം നിരന്തംരം അവിസേലാകാനം ടെ�സേയ്യാ
ണ്ടിതുംണ്ടി്. ജില്ലാാ കാളാക്ടര്മാക്കും ജില്ലാാ 
ആസൂത്രാണ സമിതിിക്കും പിദ്ധിതിിയുംടെെ 
നെത്തിപ്പിലുംം സേമാണിറ്റി�ിംഗിലുംം നിര്ണ്ണംാ
യകാമായ പിങ്കാ് വിഹിിക്കാാനുണ്ടി്. അതിിലൂടെെ 
വിീഴ്ചകാസേളാതുംമില്ലാാടെതി വിാതിില്പ്പെി സേസവിനം 
കൂടുതില് മികാവുംറ്റിതിാക്കാി മാറ്റുംകായുംം ടെ�യ്യും. 

പ്രായാധികാാത്താല് വിീെിന് പു�ത്തി
�ങ്ങാന് കാഴിിയാത്ത മുതിിര്ന്ന പിൗരന്മാാര്, 
ഭിിന്നസേശഷിക്കാാര്, കാിെപ്പിലായവിര്, വിിവിിധ 
കാാരണങ്ങളാാല് �ലന പിരിമിതിി അഭിിമുഖ്യാീ
കാരിക്കുന്നവിരെക്കാമുള്ള ജനവിിഭിാഗങ്ങള്ക്കാ് 
സമാനതികാളാില്ലാാത്ത പിിന്തുണയാണ് വിാതിി
ല്പ്പെി സേസവിനം പിദ്ധിതിിയിലൂടെെ ലഭിിക്കുകാ. 
രാജാത്തിടെ� �രിത്രാത്തില് ഇന്നുംവിടെര 
ഇത്തരത്തിലുംള്ള ഒരു ജനസേസവിനം ഒരു 
സര്ക്കാാരും യാഥാാര്ത്ഥാമാക്കാിയിട്ടിില്ലാ. ഏതി് 
പ്രതിിസന്ധിയുംം ഏറ്റിവുംമധികാം ബാധിക്കുകാ 
നമ്മുടെെ വിസേയാജനങ്ങടെളായുംം സേരാഗബാ
ധിതിസേരയുംം അശരണസേരയുംമാണ്. ഈ 

ടെകാാവിിഡ്് കാാലവുംം അതിില് നിന്നുംം വിിഭിിന്ന
മല്ലാ. മാനസികാവുംം ശാരീരികാവുംമായ പ്രയാ
സങ്ങള് ഈ കാാലത്ത് അവിര് അനുഭിവിിക്കു
ന്നുംണ്ടി്.  ഇത്തരം ഘട്ടിങ്ങളാില് ഏറ്റിവുംമധികാം 
കാരുതില് ആവിശാമായി വിരുന്ന വിസേയാജന
ങ്ങടെളായുംം സേരാഗബാധിതിസേരയുംം മാത്രാമല്ലാ, 
കുട്ടിികാടെളായുംം നാം ഏടെ� ജാഗ്രാതിസേയാടെെ 
പിരിരക്ഷംിസേക്കാണ്ടിതുംണ്ടി്. ഇതി് മുന്നില് കാണ്ടു
ടെകാാണ്ടുള്ള വിളാടെര ഫലപ്രദമായ ഇെടെപിെ
ലുംകാള്ക്കാാണ് സംസ്ഥാാന സര്ക്കാാര് വിലിയ 
പ്രാധാനാസേത്താടെെ മുന്ലൈകാടെയടുക്കുന്നതി്. 

കാിെപ്പുംസേരാഗികാടെളാ നിസേതിാന സന്ദര്ശിച്്ച 
അവിടെര ദിന�രാകാള് നിര്വിഹിിക്കുന്ന
തിില് സഹിായിക്കുന്നതിെക്കാമുള്ള കാാരാ
ങ്ങള് വിാതിില്പ്പെി സേസവിനങ്ങളാിലൂടെെ 
നല്കും. വിീടുകാളാില് ഒറ്റി�് തിാമസിക്കുന്ന 
നിരാലംബടെര സ് സേനഹി സാന്നിധാമായി 
സേ�ര്ത്ത് പിിെിക്കാാനും അവിരുടെെ വിിരസ
തിയകാറ്റിാനും ഈ മാനുഷികാമായ ഇെടെപി
െലിലൂടെെ സാധിക്കും. ആശുപിത്രാികാളാില് 
കൂടെെ സേപിാകാാന് ആളാില്ലാാത്തവിര്ക്കാ് കൂട്ടിി
രിപ്പ് സേസവിനവുംം ജനകാീയ സേഹിാട്ടിലുംകാളാില് 
നിന്നുംള്ടെപ്പടെെ ഭിക്ഷംണം സേവിണ്ടിവിര്ക്കാ് 
ഭിക്ഷംണം എത്തിക്കുന്നതിെക്കാമുള്ള സേസവി
നങ്ങളും വിരുംകാാലത്ത് വിാതിില്പ്പെി സേസവി
നത്തിലൂടെെ ലഭിാമാക്കാാനാണ് സംസ്ഥാാന 
സര്ക്കാാര് ഉസേ�ശിക്കുന്നതി്. 

ഓസേരാ തിസേ�ശസവയംഭിരണ സ്ഥാാപിനവുംം 
സവന്തംം നിലയില് വിാതിില്പ്പെി സേസവിന 
പിദ്ധിതിി വിിപുലടെപ്പടുത്തുകായുംം ഊര്ജ്ജസവ
ലമാക്കുകായുംം സേവിണം. അതിിനായി സേപ്രാ
ജക്ടുകാള് തിയ്യാാ�ാക്കാി തിസേ�ശ സ്ഥാാപിനങ്ങള് 
മുസേന്നാട്ടുസേപിാകാണം. പിദ്ധിതിി നെത്തിപ്പിന് 
ആവിശാമായ ബസേയാടെമട്രിികാ് ഉപികാരണ 
ങ്ങള്ക്കും ലാപി് സേൊപ്പിനും യാത്രാാ ടെ�ലവും 
കാള് തുംെങ്ങിയവിയ്ക്കുമായി ഗ്രാാമപിഞ്ചാായത്തു
കാള്ക്കാ് ഒരു ലക്ഷംം രൂപിയുംം മുനിസിപ്പാലി
റ്റിികാള്ക്കാ് രണ്ടി് ലക്ഷംം രൂപിയുംം സേകാാര്പ്പ
സേ�ഷനുകാള്ക്കാ് അഞ്ചാ് ലക്ഷംം രൂപിയുംം 
തിനതി് ഫണ്ടിില് നിസേന്നാ, വിികാസന 
ഫണ്ടിില് നിസേന്നാ വിിനിസേയാഗിക്കാാവും
ന്നതിാണ്. ഇസേതിാടെൊപ്പം വിാക്താികാളാില് 
നിന്നുംള്ള സംഭിാവിനകാളും സി.എസ്.ആര്. 
ഫണ്ടുകാളും സ് സേപിാൺസര്ഷിപ്പുംം സവീകാരിച്ച് 
പ്രസേതിാകാ അക്കാൗണ്ടി് വിഴിി ടെ�ലവി് ടെ�യ്യാാം. 
ഇതിിന് പു�ടെമ കാലാ, കാായികാ, വിിസേനാദ, 
സാംസ് കാാരികാ, വിാണിജാ സേമളാകാള് 
ടെകാാവിിഡ്് മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കാനുസൃതിമായി 
സംഘെിപ്പിച്ചുംം ധനസമാഹിരണം നെസേത്ത
ണ്ടിതുംണ്ടി്. 

വിാതിില്പ്പെി സേസവിനത്തിന് അര്ഹിതി
യുംള്ള ഗുണസേഭിാക്താാക്കാളുടെെ വിീട്ടിിടെലത്തി 
മസ്റ്റ�ിംഗ് നെത്തുന്നതിിനുള്ള ഉപികാരണ
ങ്ങള് വിാങ്ങുന്നതിിന് തിസേ�ശ സ്ഥാാപിനങ്ങ
ള്ക്കാ് ധനം വിിനിസേയാഗിക്കാാവുംന്നതിാണ്. 
അസേതിാടെൊപ്പം വിീട്ടിില് ടെ�ന്ന് മസ്റ്റ�ിംഗ് 
നെത്തുന്നതിിന് 30 രൂപിയുംം മുഖ്യാാമന്ത്രിിയുംടെെ 
ദുരിതിാശവാസ നിധിയിസേലക്കുള്ള അസേപിക്ഷം 
വിീട്ടിിടെലത്തി ഓൺലൈലനായി നല്കാി 
പ്രി� ് നല്കുന്നതിിന് 20 രൂപിയുംം ഉസേദാാഗ
സ്ഥാടെന വിീട്ടിിടെലത്തിച്ച് ലൈലഫ് സര്ട്ടിിഫി
ക്കാറ്റി് നല്കുന്നതിിന് 30 രൂപിയുംം സാമൂഹിാ 
സുരക്ഷംാടെപിന്ഷന് ഓൺലൈലനായി 
അസേപിക്ഷം നല്കാി പ്രിടെ�ടുത്ത് നല്കുന്ന
തിിന് 50 രൂപിയുംം വിളാണ്ടിിയര്മാര്ക്കാ് �ീഇ
സേ�ഴി് സ് ടെമ�ായി നല്കും. സേസവിന സേകാന്ദ്ര
ത്തില് നിന്നുംം ഗുണസേഭിാക്താാക്കാളുടെെ വിീടു
കാളാിസേലക്കാ് സേപിാകുന്നതിിന് കാിസേലാമീറ്റി�ിന് 
അഞ്ചുരൂപി നിരക്കാില് ഇന്ധന ടെ�ലവുംം 
നല്കുവിാന് നിര്സേ�ശിച്ചിട്ടുണ്ടി്. 

തിസേ�ശ സ്ഥാാപിനങ്ങള് അദ്ധിാക്ഷംടെ�യുംം 
സേകാാ-ഓര്ഡ്ിസേനറ്റിറുടെെയുംം സേപിരില് സംയും ക്താ 
ബാങ്കാ് അക്കാൗണ്ടി് രൂപിീകാരിച്ച് സംഭിാവിനകാ
ളും മറ്റുംം സവീകാരിക്കാണം. ഈ തുംകാ പ്രസേതിാകാ 
ഫണ്ടിായാണ് സൂക്ഷംിസേക്കാണ്ടിതി്. അക്കാൗണ്ടിി
ടെ� വിിശദാംശങ്ങളും വിാതിില്പ്പെി സേസവിന
ത്തിടെ� വിിശദാംശ ങ്ങളും സേസാഷാല്മീഡ്ിയ 
വിഴിിയുംം മറ്റുംം ജനങ്ങളാിസേലടെ�ത്തിച്ചാല് ഈ 
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അഞ്ചുവിര്ഷം ടെകാാണ്ടി് സംസ്ഥാാ
നത്ത് അതിിദാരിദ്ര്യാം ഇല്ലാാതിാക്കുകാ 
എന്നതിാണ് സര്ക്കാാരിടെ� പ്രഖ്യാാാ
പിിതി ലക്ഷംാടെമന്ന് തിസേ�ശസവയംഭിരണ, 
എലൈക്സിസ് വികുപ്പുംമന്ത്രിി എം.വിി.സേഗാവിി 
ന്ദന് മാസ്റ്റര്.  പി�ഞ്ഞു. അതിിദാരിദ്ര്യാ നിര്
മ്മാര്ജ്ജന യജ്ഞാത്തിടെ� ഭിാഗമായി 
തിസേ�ശസവയംഭിരണ സ്ഥാാപിനങ്ങള് 
സവീകാരിസേക്കാണ്ടി നെപിെികാടെളാക്കു�ിച്ച് 
വിിശദീകാരിക്കാാന് വിിളാിച്ചുംസേ�ര്ത്ത തിസേ�
ശസവയംഭിരണ സ്ഥാാപിനങ്ങളാിടെല 
അദ്ധിാക്ഷംന്മാരുടെെയുംം ജനപ്രതിിനിധി
കാളുടെെയുംം ഉസേദാാഗസ്ഥാരുടെെയുംം സേയാഗം 
ഉദ്ഘാെനം ടെ�യ്തുടെകാാണ്ടി് സംസാരിക്കു
കായായിരുന്നും അസേ�ഹിം. അതിിദാരിദ്ര്യാ 
നിര്മ്മാര്ജ്ജനം സംബന്ധിച്ച സര്ക്കാാരി
ടെ�  മാര്ഗ്ഗസേരഖ്യാ വിിശദീകാരിച്്ച സംസാരിച്ച 
മന്ത്രിി, സംസ്ഥാാനടെത്ത അതിിദരിദ്ര്യടെര 
കാടെണ്ടിത്തി, അവിടെര ആ അവിസ്ഥാ
യില് നിന്നുംം പു�ടെത്തത്തിക്കാാനുള്ള 
സഹിായവുംം  പിദ്ധിതിികാളും ലൈമസേക്രാ
പ്ലാാനിലൂടെെ തിയ്യാാ�ാക്കുകാ എന്നതിാണ് 
പിദ്ധിതിിയിലൂടെെ ലക്ഷംാമിടുന്നടെതിന്നുംം 
അതിിടെ� ഭിാഗമായി സമൂഹിത്തിടെല 
ദാരിദ്ര്യാടെത്തയുംം, അതിിദാരിദ്ര്യാടെത്തയുംം 
സേവിര്തിിരിച്ച�ിഞ്ഞ് അതിിദാരിദ്ര്യാത്തി
ലുംഴിറുന്ന വിാക്താികാടെളായുംം കുടുംബങ്ങ
ടെളായുംം കാടെണ്ടിത്തി അതിിജീവിനത്തി
നുളാളാ കാരുത്ത് പികാരണടെമന്നുംം അതി് 
സാമൂഹിികാ ഉത്തരവിാദിതിവമാടെണന്നുംം 
വിാക്താമാക്കാി.  അതിിദരിദ്ര്യടെര കാടെണ്ടി
ത്താനുള്ള പ്രക്രിയയുംടെെ പ്രാരംഭി പിഠിനം 
തിിരുവിനന്തംപുരം ജില്ലായിടെല അഞ്ചുടെതിങ്്ങ 

ഗ്രാാമപിഞ്ചാായത്ത്, വിയനാെ് ജില്ലായിടെല 
തിിരുടെനല്ലാി ഗ്രാാമപിഞ്ചാായത്ത്, തൃ�ര് 
ജില്ലായിടെല വിെക്കാാസേഞ്ചാരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിി 
എന്നിവിിെങ്ങളാില് നെത്തിയിട്ടുണ്ടി്. അതിിദരി
ദ്ര്യരുടെെ സേപിരുവിിവിരം ഉള്ടെപ്പടെെയുംളാളാ പിട്ടിികാ 
തിയ്യാാ�ാക്കാല് അവിിെങ്ങളാില് അന്തംിമ 
ഘട്ടിത്തിലാണ്. അനര്ഹിരായവിര് പിട്ടിികാ
യില് ഇെം പിിെിക്കാാടെതിയുംം അര്ഹിരായ 
ഒരാളും വിിട്ടുസേപിാകാാടെതിയുംം അതിീവി ജാഗ്രാ
തിസേയാടെെ, ജനകാീയ പിങ്കാാളാിത്തസേത്താടു
കൂെിയാണ് പിട്ടിികാ തിയ്യാാ�ാക്കുന്നടെതിന്ന് 
മന്ത്രിി പി�ഞ്ഞു. ഇതിിനായി സംസ്ഥാാനതില 
സമിതിി, ജില്ലാാതില സമിതിി, പിഞ്ചാായത്ത് 
തില സമിതിികാള് എന്നിവിയുംടെെ പ്രവിര്
ത്തനം സംബന്ധിച്ച് സര്ക്കാാര് മാര്ഗ്ഗനിര്
സേ�ശം പു�ടെപ്പടുവിിച്ചിട്ടുണ്ടി്. അതിിദരിദ്ര്യടെര 
കാടെണ്ടിസേത്തണ്ടി പ്രക്രിയയുംടെെ പൂര്ണ്ണം ഉത്ത
രവിാദിതിവം അതിാതി് തിസേ�ശസവയംഭിരണ 
സ്ഥാാപിനങ്ങള്ക്കാാടെണന്നുംം അതി് സമയ
ബന്ധിതിമായി പൂര്ത്തിയാക്കാണടെമന്നുംം 
മന്ത്രിി സേയാഗത്തില് നിര്സേ�ശിച്ചും.  

സമ്പൂര്ണ്ണം സാക്ഷംരതിയുംടെെയുംം ജനകാീ
യാസൂത്രാണ, കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാാനങ്ങ
ളുടെെയുംം വിിജയത്തിന് ചുക്കാാന് പിിെിച്ച 
സമൂഹിമാണ് സേകാരളാത്തിലുംള്ളതി്. അതിിടെ� 
തുംെര്ച്ചയായി അതിിദരിദ്ര്യടെര കാടെണ്ടിത്തി 
അവിര്ക്കാ് അതിിജീവിനത്തിനുളാളാ പിദ്ധിതിി 
തിയ്യാാ�ാക്കുന്ന �ഹിത്തായ ജനകാീയ മുസേന്ന 
റ്റിത്തിന് എല്ലാാവിരുടെെയുംം പിിന്തുണയുംം 
സഹിായസഹികാരണവുംമുണ്ടിാകാണടെമന്ന് 
മന്ത്രിി അഭിാര്ത്ഥിച്ചും. സൂം മുസേഖ്യാന നെത്തിയ 
സേയാഗത്തില് സേസ്റ്ററ്റി് സേനാഡ്ല് ഓഫീസര് 
വിി.എസ്. സസേന്തംാഷ് കുമാര്, കാില ഡ്യ�

ക്ടര് ജന�ല് സേജായ് ഇളാമൺ തുംെങ്ങിയ
വിരും പിടെങ്കാടുത്തു.

എ�ൂമാറ്റോറി�ര്മാാ�ാവാൻ 
സ്വന്നദ്ധപ്രവര്ത്തികാര് 
മുറ്റോന്നാട്ടുവ�ണം 

സംസ്ഥാാനത്ത് അതിിദാരിദ്ര്യാാവിസ്ഥാ
യിലുംള്ള വിാക്താികാളുടെെയുംം കുടുംബങ്ങളു
ടെെയുംം പിട്ടിികാ തിയ്യാാ�ാക്കുവിാന് നെത്തുന്ന 
വിിവിരസേശഖ്യാരണ പ്രവിര്ത്തനങ്ങള്ക്കാായി 
എനൂമസേ�റ്റിര്മാരായി സന്നദ്ധിപ്രവിര്
ത്തകാര് മുസേന്നാട്ടുവിരണടെമന്ന് തിസേ�ശ സവ
യംഭിരണ, എലൈക്സിസ് വികുപ്പ് മന്ത്രിി എം 
വിി സേഗാവിിന്ദന് മാസ്റ്റര് അഭിാര്ത്ഥിച്ചും. ഗ്രാാ
മപിഞ്ചാായത്ത്/ മുനിസിപ്പാലിറ്റിി/സേകാാര്പ്പ
സേ�ഷന് എന്നീ തിസേ�ശസവയംഭിരണ സ്ഥാാ
പിനങ്ങളാില് വിാര്ഡുംതിലത്തില് എനുമ
സേ�റ്റി�ായി പ്രവിര്ത്തിക്കാാനാണ് സന്നദ്ധി 
പ്രവിര്ത്തകാര്ക്കാ് അവിസരം ലഭിിക്കുകാ. 
എം.എസ് .ഡ്ബ്ളാ ു ,  ഹിുമാനിറ്റിീസ ് 
മുതിലായ സാമൂഹിികാ വിിഷയങ്ങള് പിഠിി
ക്കുന്ന വിിദാാര്ത്ഥികാള്ക്കും മറ്റി് വിിഷയങ്ങ
ളാില് ബിരുദ പിഠിനം നെത്തുന്നവിര്ക്കും 
എന്.എസ്.എസ്.  വിളാണ്ടിിയര്മാര്ക്കും 
യുംവിജനങ്ങള്ക്കും തിങ്ങളുടെെ തിസേ�ശസവ
യംഭിരണ സ്ഥാാപിന പ്രസേദശത്ത് സന്നദ്ധി 
സേസവിനം നെത്താം. എനൂമസേ�റ്റിര്മാര്ക്കാ് 
സംസ്ഥാാനതിലത്തില് സര്ട്ടിിഫിക്കാറ്റി് 
നല്കുടെമന്ന് മന്ത്രിി പി�ഞ്ഞു. സര്ക്കാാരി
ടെ� അതിിദാരിദ്ര്യാ നിര്മ്മാര്ജ്ജന പ്രവിര്
ത്തനത്തില് പിങ്കാാളാികാളാാകാാന് എല്ലാാ 
സന്നദ്ധിപ്രവിര്ത്തകാസേരാടും മന്ത്രിി അഭിാര്
ത്ഥിച്ചും.

അതിദിാ�ിദ്ര്യം �ിര്മ്മ്യൂാര്��ത്തിി�ായിി സ്വമൂഹിം ഒ�ളെക്കട്ട്ായിി സൈകാറ്റോകാാര്ക്കണം: 
എം.വി. റ്റോഗ്ാവിന്ദൻ മാാസ്റ്റര്

സേസവിനടെത്തപ്പറ്റിിയുംം ലഭിാതിടെയപ്പറ്റിിയുംം 
വിളാണ്ടിിയര്മാടെരക്കു�ിച്ചുംം മറ്റുംമുള്ള എല്ലാാ 
കാാരാങ്ങളും സമൂഹിത്തില് ലഭിാമാകും. 

സേകാരളാത്തില് മുന്വിര്ഷങ്ങളാിലുംണ്ടിായ 
പ്രകൃതിി ദുരന്തംങ്ങളുടെെ പിശ്ചാത്തലത്തില് 
നാട്ടിിലുംണ്ടിാകുന്ന ദുരന്തംകാാലങ്ങളാിലുംം 
ടെകാാവിിഡ്് മഹിാമാരി സൃഷ്ടിിച്ച പ്രതിിസ
ന്ധി ഘട്ടിത്തിലുംം സഹിായത്തിനുകാതികുന്ന 
വിിധത്തിലുംള്ള ഒരു സാമൂഹിികാ സന്നദ്ധി 
സേസനയുംം അവിരുടെെ സേനതൃതിവത്തില് സേസവി
നങ്ങള് അര്ഹിരായ ജനവിിഭിാഗത്തിടെ� 

വിാതിില്പ്പെിക്കാല് എത്തണടെമന്നുംമുള്ള 
മാനുഷികാ സേബാധമാണ് സര്ക്കാാരിടെന 
നയിക്കുന്നതി്. പ്രായാധികാാം, ഗുരുതിര 
സേരാഗങ്ങള്, അതിിദാരിദ്ര്യാം തുംെങ്ങി പിലവിിധ 
കാാരണങ്ങളാാല് അവിശതി അനുഭിവിിക്കുന്ന
വിര്ക്കും അ�ിവിില്ലാായ്മയുംം മറ്റി് നിസ്സിഹിായാ
വിസ്ഥായുംം നിമിത്തം സര്ക്കാാര് സേസവിന
ങ്ങള് കൃതിാമായി ലഭിാമാകാാതിിരിക്കുകായുംം 
ടെ�യ്യുന്നവിര്ക്കും എല്ലാാ സേസവിനങ്ങളും 
കാാരാക്ഷംമവുംം സുഗമവുംം സമയബന്ധിതി
വുംമായി ലഭിാമാക്കുന്നതിിന് മറ്റി് സന്നദ്ധി 

സേസവിനദാതിാക്കാളുടെെയുംം സ്ഥാാപിനങ്ങളു
ടെെയുംം പിങ്കാാളാിത്തസേത്താടുകൂെി സാമൂഹിികാ 
സന്നദ്ധിസേസനയുംടെെ പ്രവിര്ത്തനങ്ങള് വിിപു 
ലീകാരിച്ചുംടെകാാസേണ്ടിയിരിക്കുകായാണ്. വിാതിി
ല്പ്പെി സേസവിനത്തിലൂടെെ അപിരടെ� സവരം 
മധുരസംഗീതിം സേപിാടെല ശ്രവിിക്കുന്ന ഒരു 
സാമൂഹിാവിാസേബാധം കൂെി സേകാരളാത്തില് 
സൃഷ്ടിിക്കാടെപ്പടുകായാണ്. അതി് വിരുംകാാല 
തിലമു� പ്രകാീര്ത്തിക്കുന്ന മാനവിികാതിയുംടെെ 
മഹിാപ്രസ്ഥാാനമായി തിീരുടെമന്നതിില് ഒരു 
തിര്ക്കാവുംം സേവിണ്ടി.    1
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തിിരക്കാംിനിടയിികൊലാ ജീീവാിതിാ�്വാ�ന� 
ചിിലാ ചിിന്തകാള്

"നിങ്ങള് സസേന്തംാഷവിാനാസേണാ?" എന്ന് 
സേ�ാദിച്ചാല് ഒരു നിമിഷം സേപിാലുംം 

ആസേലാ�ിക്കാാടെതി 'അടെതി'ടെയന്ന ഉത്ത
രമാസേണാ നിങ്ങള് നല്കുകാ? ജീവിിതിം 
ആസവദിക്കാാനുള്ളതിാടെണന്ന് നമുക്കാ് എല്ലാാ
വിര്ക്കും അ�ിയാം. പിസേക്ഷം എന്തുടെകാാസേണ്ടിാ 
ജീവിിതി തിിരക്കാിനിെയില് പിലര്ക്കും അതി്  
സാധിക്കാാ�ില്ലാ. ഇഷ്ടിമുള്ള കാാരാങ്ങള് 
ആസവദിച്ച് ടെ�യ്ത കാാലം മ�ന്ന്, യാന്ത്രിി
കാമായി ജീവിിക്കുന്ന ഒരുപിാെ് സേപിരുണ്ടി്. 
ജീവിിതിത്തിടെ� അര്ത്ഥ �നാതിടെയക്കു�ിച്ച് 
ആവിര്ത്തിച്ച് ആസേലാ�ിച്ച് വിാാകുലതിടെപ്പൊ
റുണ്ടിാകും ഇത്തരക്കാാര്. 

"രാസേജഷും ജീവിനും ഒസേര കാ�നിയില് 
ഒസേര തിസ്തികായിലാണ് സേജാലി ടെ�യ്യുന്നതി്. 
ടെകാാവിിഡ്് മഹിാമാരി കാാരണം പികുതിി 
ശ�ളാം മാത്രാസേമ ഇവിര്ക്കാ് ലഭിിക്കുന്നും
ള്ളൂ. വിളാടെര സേമാശമായിട്ടിാണ് രണ്ടുസേപി
സേരാടും സേമലുംസേദാാഗസ്ഥാന് ടെപിരുമാ�ാറു
ള്ളതി്. ജീവിന് സേജാലിടെയക്കു�ിച്ച് എന്നുംം 
പിരാതിികാള് മാത്രാമാണുള്ളടെതിങ്കാില്, 
രാസേജഷ് ഈ ടെകാാസേ�ാണക്കാാലത്തും 
തിനിക്കാ് സേജാലിയുംള്ള സസേന്തംാഷം എല്ലാാവി
രുമായി പിങ്കുവി�ാറുണ്ടി്."-

ഒസേര ടെതിാഴിില് സാഹി�രാത്തിലുംള്ള 
രണ്ടുസേപിര്ക്കും ഒസേര സേതിാതിില് മാനസികാ

സംഘര്ഷമുണ്ടിാസേവിണ്ടിതിസേല്ലാ?
എന്തുടെകാാണ്ടിാവുംം രാസേജഷിനു സസേന്തംാ

ഷിക്കാാന് സാധിക്കുന്നതി്? നമ്മുടെെ നിതിാ 
ജീവിിതിത്തിലുംം ഇതുംസേപിാടെലയുംള്ള വിാക്താി
കാടെളാ കാണ്ടിിട്ടുണ്ടിാവുംം. വിളാടെര സേമാശം ജീവിി
തിസാഹി�രാം ആയിരുന്നിട്ടുകൂെി �ിലര് 
സസേന്തംാഷിക്കുകായുംം ജീവിിതിം ആസവദിക്കു
കായുംം ടെ�യ്യുസേ�ാള്, മറ്റും �ിലര് നല്ലാ ജീവിിതി 
സാഹി�രാമുണ്ടിായിട്ടും മറ്റുംള്ളവിടെര കുറ്റിടെപ്പ
ടുത്തുകായുംം സവയം സേവിദനിക്കുകായുംം ടെ�യ്യു
ന്നതി് കാാണാറുണ്ടി്.

ഈ സമയത്്ത, നിങ്ങള് ആശ്ചരാടെപ്പസേട്ടി
ക്കാാം: സസേന്തംാഷം അളാക്കാാന് കാഴിിയുംസേമാ? 

 റ്റോഡിാ. അ�പി �ാ�ായിണൻ
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ഉത്തരം അടെതി എന്നാണ്. സസേന്തംാഷ
ടെത്ത മൂന്നും ഘെകാങ്ങളാായി അളാക്കാാനാകും: 
സേപിാസിറ്റിീവി് വിികാാരങ്ങളുടെെ സാന്നിധാം, 
ടെനഗറ്റിീവി് വിികാാരങ്ങളുടെെ അഭിാവിം, ജീവിിതി 
സംതൃപ്തംി (�യാന് et al, 2001). ഒരു വിാ
ക്താിയുംടെെ ജീവിിതിത്തിടെല സസേന്തംാഷടെത്ത 
കു�ിച്ച്  പി�യാന് അസേ�ഹിടെത്തക്കാാള് 
വിാക്താമായി ആര്ക്കും സാധിക്കാില്ലാ. 

സതിാത്തില് എന്തംാണ് ഒരാള്ക്കാ് 
സസേന്തംാഷിക്കാണടെമങ്കാില് ജീവിിതിത്തില് 
ആവിശാമുള്ളതി്. ടെപിാതുംടെവി പി�ഞ്ഞു സേകാള്
ക്കാാറുള്ള ഉത്തരങ്ങള് -നല്ലാ ആസേരാഗാം, 
സസേന്തംാഷമുള്ള കുടുംബം, സാ�ത്തികാ 
ഭിദ്ര്യതി, സേജാലി ,  തുംെങ്ങി ലിസ്റ്റ് നീണ്ടു 
സേപിാസേയക്കാാം. ഇതിില് മിക്കാതുംം ഉണ്ടിായിട്ടും 
ജീവിിതിത്തില് വിിഷമിച്ചും, നിരാശടെപ്പടുന്നവി
രുണ്ടി്.  എന്നുംടെവിച്ചാല് സാഹി�രാവുംം 
ചുറ്റുംപിാടും മാത്രാമല്ലാ ഒരാളുടെെ സസേന്തംാഷവുംം, 
സങ്കാെവുംം, സമ്മര്�വുംം തിീരുമാനിക്കുന്നതി്. 
മ�ിച്ച് ആ സാഹി�രാസേത്താടുള്ള മസേനാഭിാ
വിമാണ്.

സസേന്തംാഷിക്കാണസേമാ സേവിണ്ടിസേയാ 
എന്നതി് പൂര്ണ്ണംമായുംം നമ്മുടെെ തിീരുമാ
നമാണ്. ലക്ഷംക്കാണക്കാിന് ആള്ക്കാാര് 
മരണടെപ്പട്ടി ഈ ടെകാാസേ�ാണക്കാാലത്ത് 
ജീവിസേനാടെെ ഇരിക്കുന്നസേതിാര്ത്ത് സസേന്തംാ
ഷിക്കാണസേമാ അസേതിാ വിീട്ടിില് നിന്നുംം പു�
ത്തി�ങ്ങാന് പിറ്റിാത്തസേതിാര്ത്ത് ദുഃഖ്യാിക്കാ
ണസേമാടെയന്നടെയന്നതി് നമ്മുടെെ തിീരുമാനം 
തിടെന്നയാണ്. നമ്മുടെെ ചുറ്റുംം സേജാലി നഷ്ടിടെപ്പ
ട്ടി അടെല്ലാങ്കാില്  സേജാലിയില്ലാാടെതി അലയുംന്ന 
ഒരുപിാെ് സേപിരുള്ളസേപ്പാള്, ഉള്ള സേജാലിയുംടെെ 
ഭിാരസേമാര്ത്തു സങ്കാെടെപ്പെസേമാടെയന്നതുംം 
നമ്മുടെെ തിാല്പാരാമാണ്. 

സവാഭിാവിികാമായുംം നമുക്്കാ സേതിാന്നുംന്ന ഒരു 
സംശയമുണ്ടി്. ജീവിിതിത്തില് സസേന്തംാഷം 
തിിരടെഞ്ഞടുക്കാാന് സാധിക്കുടെമങ്കാില് 
പിിടെന്ന ആടെരങ്കാിലുംം സങ്കാെടെപ്പൊന് തിീരു
മാനിക്കുസേമാടെയന്നും. അതിിടെ� ഉത്തരം 
ഒരിക്കാല് പ്രശസ്ത മനഃശാസ്ത്രീ വിിദഗ്ധന് 
സേഡ്ാക്ടര് ടെഡ്ന്നിസ് ജാടെഫ പി�ഞ്ഞിട്ടുണ്ടി്. 
പിലസേപ്പാഴിായി ഉണ്ടിാവുംന്ന ടെനഗറ്റിീവി് അനു
ഭിവിങ്ങളാില് നിന്നുംം ടെനഗറ്റിീവി് �ിന്തംകാള് 
ഉണ്ടിാവുംന്നും. ‘ ഒന്നുംം ശരിയാവിില്ലാ’, ‘എനിക്കാ് 
ഒരിക്കാലുംം ഞാാന് ആഗ്രാഹിിക്കുന്നതി് കാിട്ടിില്ലാ’ 
തുംെങ്ങിയ ടെനഗറ്റിീവി് ഫീഡുംകാള് നമ്മള് 
സേപിാലുംം അ�ിയാടെതി നമ്മുടെെ മനസ്സിി
സേലക്കാ് സേരഖ്യാടെപ്പടുത്തുന്നും. പിിന്നീെ് എന്തം് 
നിസ്സിാരമായ പ്രശ്നങ്ങള് വിന്നാലുംം ഇസേതി 
ഫീഡുംകാടെളാ അെിസ്ഥാാനടെപ്പടുത്തി നമ്മള് 
അ�ിയാടെതി എടുക്കുന്ന തിീരുമാനമാണ് 

പിലസേപ്പാഴും സസേന്തംാഷിക്കാാന് സാധിക്കാി
ല്ലാടെയന്നതി്. എങ്കാില് നാടെളാ മുതില് ഞാാന് 
സസേന്തംാഷം തിിരടെഞ്ഞടുക്കും എന്നല്ലാ. വിര്ഷ
ങ്ങള്ടെകാാണ്ടി് നമ്മളാ�ിയാടെതി ഉള്ളില് 
കായ�ിയ ടെനഗറ്റിീവി് �ിന്തംാഗതിി മാറ്റിാന് 
കു�ച്ചധികാം സമയടെമടുക്കും. പിടെക്ഷം നമ്മുടെെ 
ടെനഗറ്റിീവി് �ിന്തംകാടെളാക്കു�ിച്ചുംള്ള തിിരിച്ച�ി
വിാണ് സസേന്തംാഷത്തിസേലക്കുള്ള ആദാചുവിെ്.

സേപിാസിറ്റിീവി് �ിന്തംകാള്, ടെമച്ചടെപ്പട്ടി 
ആസേരാഗാം, ദീര്ഘായുംസ്സി്, കൂടുതില് സേക്ഷംമം 
എന്നിവിയുംമായി ബന്ധടെപ്പട്ടിിരിക്കുന്നുംടെവിന്ന് 
പിഠിനങ്ങള് കാടെണ്ടിത്തിയിട്ടുണ്ടി്. മറുവിശത്ത്, 
സേകാാപിം, ഉതി്കാ� തുംെങ്ങിയ ടെനഗറ്റിീവി് 
വിികാാരങ്ങള് ഹൃസേദ്ര്യാഗം സേപിാലുംള്ള ആസേരാ
ഗാപ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടിാകാാനുള്ള സാധാതി 
വിര്ദ്ധിിപ്പിക്കുന്നും.

എങ്ങടെനയാണ്  ഒരാള് കൂടുതില് 
സസേന്തംാഷവിാനായി മാറുന്നതി് ? ഇസേതി 
ക്കു�ിച്ച് പിഠിനങ്ങള് നെന്നിട്ടുണ്ടി്. അതിിടെല 
പ്രധാനടെപ്പട്ടി �ില പിഠിനങ്ങളുടെെ കാടെണ്ടിത്ത
ലുംകാള് നമ്മളാ�ിസേയണ്ടിവിയാണ്. 

പിലസേപ്പാഴും പിണത്തിന് സസേന്തംാഷത്തി
സേലക്കുള്ള സവാധീനം വിളാടെര കൂടുതിലാടെണന്്ന 
ആളുകാള് വിിശവസിക്കുന്നും. 'നിങ്ങള്ടെക്കാാടെക്കാ 
സേവിണ്ടിിയസേല്ലാ, ഞാാന് സ�ാദിക്കുന്നടെതിന്ന' 
സേ�ാദാത്തിലൂടെെ നിങ്ങള് നിസേഷധിക്കുന്നതി് 
പ്രിയടെപ്പട്ടിവിര്ക്കാ് നിങ്ങസേളാാടെൊപ്പം ടെ�ലവി
ഴിിക്കാാന് ആഗ്രാഹിിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാാടെണ
ങ്കാില് ഒരുപിടെക്ഷം ആ സ�ാദാം നിങ്ങടെളാ 
ഒരുപിാെ് സസേന്തംാഷിപ്പിക്കാണടെമന്നില്ലാ.

"രസേമശ്  ഒരു ബിസിനസ് കാാരനാണ്. 
മക്കാളുടെെ കാാരാങ്ങള് ഭിാരാടെയ ഏല്പ്പിച്ചും, 
തിാന് അവിര്ക്കു സേവിണ്ടിി സാ�ാദിക്കുന്നും
ടെവിന്നാണ് അസേ�ഹിത്തിടെ� നാായം. വിീട്ടിി
ടെലത്തിയാലുംം സേഫാൺ നിലത്തു ടെവി�ാന് 
സമയം കാിട്ടിാ�ില്ലാ. ഓസേരാ വിിളാിയ്ക്കും ലക്ഷംങ്ങ
ളുടെെ വിിലയുംടെണ്ടിസേത്രാ. ഏതിായാലുംം കാാലം 
കാെന്നും സേപിായി. മക്കാള് വിളാര്ന്നും വിലിയ 
സാ�ത്തികാ സ്ഥാിതിിയിലാണ്. രസേമശിടെ� 
ആസേരാഗാം ക്ഷംയിച്ചും, ഭിാരാ മരിച്ചും. മക്കാളുടെെ 
സമയത്തിന് ഇന്ന് ലക്ഷംങ്ങളുടെെ വിിലയായ
തിിനാല് അഞ്ചു മു�ിയുംള്ള വിലിയ വിീട്ടിില് 
സേഹിാം നഴ്സ്ിടെ� പിരി�രണത്തില് ഒറ്റിടെപ്പട്ടു 
ജീവിിക്കുന്നും". സാ�ത്തികാഭിദ്ര്യതി ആവിശാ
മാണ്. പിടെക്ഷം അതിിടെ� പിിന്നാടെലയുംള്ള 
ഓട്ടിത്തില് ജീവിിതിം ആസവദിക്കാാന് മ�ക്കാ
രുടെതിന്ന് മാത്രാം. സ�ത്ത് സേനടുന്നതിില് 
ഒരുപിാെ് ശ്രദ്ധി സേകാന്ദ്രീകാരിക്കാാതിിരുന്നാല് 
കൂടുതില് സസേന്തംാഷമുണ്ടിാകും (അ�ിന്, 
സേനാര്ട്ടിൺ, & ഡ്ൺ, 2009). 

ഇനി സ�ാദിച്ച പിണം ആടെണങ്കാിസേലാ 
ടെ�ലവിഴിിക്കുന്നതി് മിക്കാസേപ്പാഴും ടെ�റുതുംം 
വിലുംതുംമായ ഭിൗതിികാ വിസ്തുക്കാള് വിാങ്ങുന്ന
തിിനാണ്. വിലിയ വിീെ്, കാാര്, വിീട്ടുപികാര
ണങ്ങള്, പിാത്രാങ്ങള് തുംെങ്ങി ആവിശാവുംം 
അനാവിശാവുംമായ ഒരുപിാെ് വിസ്തുക്കാള് 
നമ്മള് വിാങ്ങിക്കൂട്ടിാറുണ്ടി്. ഇതിില് ഏറ്റിവുംം 
രസകാരമായ കാാരാം മിക്കാ വിീടുകാളാിലുംം 
ഒരിക്കാല് സേപിാലുംം ഉപിസേയാഗിക്കാാത്ത 
ഒരുപിാെ് വിസ്തുക്കാള് ഇസേപ്പാഴുമുണ്ടിാകും 
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എന്നതിാണ്. ആടെരങ്കാിലുംം വിന്നാല് മാത്രാം 
എടുക്കാാടെമന്നും പി�ഞ്ഞു സൂക്ഷംിച്ചും വിയ്ക്കു
ന്ന തിിളാങ്ങുന്ന പിാത്രാങ്ങള്, ടെബഡ്്ഷീ
റ്റുംകാള്, �ീത്തയാകുടെമന്ന �ിന്തംയാല് പ്ലാാ
സ്റ്റികാ് കാവിര് മാറ്റിാത്ത കാിെക്കാകാള്, കാാര് 
സീറ്റുംകാള് അങ്ങടെന പിലതുംം. ഇടെതിാന്നുംം 
നമുക്കാ് ആസവദിക്കാാന് ഉള്ളതിടെല്ലാങ്കാില് 
പിിടെന്ന എന്തംിനാണ് നമ്മള് അതി് വിാങ്ങു
ന്നടെതിന്ന് ആസേലാ�ിച്ചിട്ടുസേണ്ടിാ? ഇനി ഇസേതി 
ആളുകാസേളാാെ് യാത്രാ സേപിാലുംള്ള അനുഭിവിങ്ങ
ടെളാക്കു�ിച്ച് പി�യുംസേ�ാള് 'എന്തംിനാണ് 
ടെവിറുടെതി അനാവിശാമായി പിണം ടെ�ലവിാ
ക്കുന്നതി് ' എന്നാവുംം മറുപിെി. പിടെക്ഷം ഭിൗതിി
കാവിസ്തുക്കാള്ക്കാായി പിണം ടെ�ലവിഴിിക്കു
ന്നതിിസേനക്കാാള് യാത്രാ, പുതിിയ സേകാാ�കാള് 
സേപിാലുംള്ള അനുഭിവിങ്ങള്ക്കാായി പിണം 
ടെ�ലവിഴിിക്കുന്നതി് കൂടുതില് സസേന്തംാഷം 
നല്കുന്നുംടെവിന്നാണ് പിഠിനങ്ങള് കാടെണ്ടി
ത്തിയിട്ടുള്ളതി് (സേഹിാടെവില് & ഹിില്, 2009). 
അതുംസേപിാടെല മറ്റുംള്ളവിര്ക്കാായി പിണം ടെ�ല
വിഴിിക്കുന്നതി് നമുക്കാ് കൂടുതില് സസേന്തംാഷം 
നല്കുന്നുംവിടെത്രാ (ഡ്ൺ, അ�ിന്, & 
സേനാര്ട്ടിൺ, 2008). നിങ്ങള് വിിശവസിക്കു
ന്ന ഒരു കാാരണത്തിസേലക്കാ് സേവിാളാ�ീര് 
(Volunteering) ടെ�യ്യുന്നതി് നിങ്ങളുടെെ 
സേക്ഷംമവുംം ജീവിിതി സംതൃപ്തംിയുംം ടെമച്ചടെപ്പടു
ത്തുകായുംം വിിഷാദസേരാഗത്തിടെ� ലക്ഷംണ
ങ്ങള് കു�യ്ക്കുകായുംം ടെ�യ്യും (ടെജന്കാിന്സൺ 
et al., 2013).

 ജീവിിതിത്തിടെല സസേന്തംാഷത്തിസേലക്കാ് 

ഏറ്റിവുംം കൂടുതില് സവാധീനിക്കുന്ന ഒരു സവ
ഭിാവിഗുണമാണ് കൃതിജ്ഞാതി (Gratitude). 
നമ്മുടെെ ജീവിിതിത്തിലുംള്ള കാാരാങ്ങടെളാ 
അഭിിനന്ദിക്കുകായുംം അതി്  പ്രകാെിപ്പിക്കുകായുംം 
ടെ�യ്യുന്നതി് സമര്�ം കു�യ്ക്കുകായുംം, പ്രയാസ
ങ്ങടെളാ അതിിജീവിിക്കാാന് കൂടുതില് കാരുത്തു 
നല്കുകായുംം ടെ�യ്യുന്നും. എത്രാടെയത്രാ നല്ലാ 
കാാരാങ്ങളുണ്ടി് ജീവിിതിത്തില്. ആസേരാഗാം, 
ബന്ധങ്ങള്, വിിദാാഭിാസം, സേജാലി, വിീെ് 
തുംെങ്ങി നന്ദിസേയാടുകൂെി  സ്മാരിസേക്കാണ്ടി 
ഒരുപിാെ് കാാരാങ്ങള് ഓസേരാരുത്തരുടെെയുംം 
ജീവിിതിത്തിലുംണ്ടി്. ഏകാസേദശം 40 ദശലക്ഷംം 
കാാഴ്ചശക്താി ഇല്ലാാത്തവിരും, ഏകാസേദശം 
280 ദശലക്ഷംം നിരക്ഷംരരുമുള്ള രാജാത്തി
ലിരുന്നും ഈ എഴുതിിയിരിക്കുന്ന സേലഖ്യാനം 
വിായിക്കുവിാന് സാധിക്കുന്നുംടെണ്ടിങ്കാില് 
തിടെന്ന നമ്മള് എത്രാ നന്ദിയുംള്ളവിരാകാണം. 
നമ്മള് എത്രാസേത്താളാം കൃതിജ്ഞാതി വിളാര്
ത്തിടെയടുക്കുന്നുംസേവിാ, അത്രായുംം സന്തുഷ്ടിരാ
യിരിക്കുടെമന്ന് പിഠിനങ്ങള് സൂ�ിപ്പിക്കുന്നും 
(ടെസലി�ാന്, സ്റ്റീന്, പിാര്ക്കാ്, പിീസേറ്റിഴ്സ്ൺ, 
2005). ഈ സവഭിാവിം വിളാര്ത്തുന്നതിിന് 
ഒരു കൃതിജ്ഞാതിാ സേജണല് (gratitude 
journal) എഴുതുംന്ന ശീലം സഹിായിക്കും. 
ജീവിിതിം എത്രാ ബുദ്ധിിമുസേട്ടി�ിയതിായി അനു
ഭിവിടെപ്പട്ടിാലുംം, നന്ദി സേതിാന്നുംന്ന എടെന്തംങ്കാിലും
ടെമാടെക്കാ എസേപ്പാഴുമുണ്ടിാകും. നിങ്ങളുടെെ 
ജീവിിതിത്തിടെല നല്ലാ കാാരാങ്ങടെളാക്കു�ിച്ച് 
പിതിിവിായി സേജണലിംഗ് ടെ�യ്യുന്നതി് ജീവിി
തിത്തിടെല വിിഷമ സന്ധികാടെളാ തിരണം

ടെ�യ്യാാന് നിങ്ങടെളാ കൂടുതില് സഹിായിക്കും. 
നിങ്ങള്ക്കു നന്ദിയുംള്ള കാാരാങ്ങള് ദിവിസേസന 
എഴുതുംകാ (അടെല്ലാങ്കാില് ലൈെപ്പ് ടെ�യ്യുകാ). 
ഇതിിനായി നിങ്ങള്ക്്കാ ഒരു സേജണല്, ഡ്യ�ി, 
സേനാട്ടി്ബുക്കാ് അടെല്ലാങ്കാില് ഒരു കാഷണം 
സേപിപ്പര് ആടെണങ്കാിലുംം ഉപിസേയാഗിക്കാാം. ഒരു 
ദിവിസം അഞ്ചാ് മിനിറ്റി് സേജണലിംഗ് ടെ�യ്യു
ന്നതി് നമ്മുടെെ ദീര്ഘകാാല സസേന്തംാഷടെത്ത 
10 ശതിമാനത്തിസേലടെ� വിര്ദ്ധിിപ്പിക്കുമടെത്രാ 
(എമ്മൺസ് & മക്കാസേല്ലാാ, 2003; ടെസലി�ാന്, 
സ്റ്റീന്, പിാര്ക്കാ്, പിീസേറ്റിഴ്സ്ൺ, 2005)

ശക്താവുംം വിിശാലവുംമായ സാമൂഹിികാ 
ബന്ധങ്ങളുള്ള വിാക്താികാള്, സന്തുഷ്ടിരും 
ആസേരാഗാമുള്ളവിരും കൂടുതില് കാാലം ജീവിി
ക്കുന്നവിരുമാകുന്നും. വിിശാലമായ ടെനറ്റി് വിര്
ക്കുകാളുണ്ടിാകുന്നതി് ആത്മവിിശവാസം വിര്ദ്ധിി 
പ്പിക്കും. അതിിനാല് നല്ലാ ബന്ധങ്ങള് 
വിളാര്ത്തിടെയടുക്കുന്നതുംം, ശക്താിടെപ്പടുത്തു
ന്നതുംം ആവിശാമാണ്. അതുംസേപിാടെലതിടെന്ന 
അതിാാവിശാമാണ് സേമാശം ബന്ധങ്ങള് 
ജീവിിതിത്തില് നിന്ന് അകാറ്റിി നിര്ത്തുന്നതി്. 
സേമാശം ബന്ധങ്ങള് ഉതി്കാ�യുംം വിിഷാദവുംം 
ഏകാാന്തംതിയുംം ഉണ്ടിാകാാന് കാാരണമാകുന്നും. 
വിാക്താികാള് സേമാശമാടെണങ്കാിലുംം അടെല്ലാങ്കാിലുംം 
അവിരുടെെ ബന്ധം നിങ്ങളുടെെ ആത്മവിി
ശവാസടെത്തസേയാ, സസേന്തംാഷടെത്തസേയാ 
ടെകാടുത്തുന്നുംടെവിന്ന് സേതിാന്നിയാല് അകാലം 
പിാലിക്കാാന് മെിക്കാരുതി്.അസഭിാം പി�യുംകാ, 
സേദസേഹിാപിദ്ര്യവിം ടെ�യ്യുകാ, വിിശവാസമില്ലാായ്മ 
ഇവിടെയാടെക്കാ സേൊക്സിികാ് ബന്ധത്തിടെ� 
(Toxic relationship) ലക്ഷംണങ്ങളാാ
ടെണന്നും മനസിലാക്കാണം. അങ്ങടെനയുംള്ള 
ബന്ധങ്ങള് നിങ്ങളുടെെ സസേന്തംാഷടെത്ത പ്ര
തിികൂലമായി ബാധിക്കുന്നും.

രാധികാ വിിവിാഹിം കാഴിിക്കുന്നതുംവിടെര 
സേജാലി സ്ഥാലത്തു നിന്നുംം അച്ഛാടെനയുംം 
അമ്മടെയയുംം എന്നുംം വിിളാിക്കാാറുണ്ടിായി
രുന്നും. വിിവിാഹിം കാഴിിഞ്ഞതിില് പിിടെന്ന 
ഏടെതിാടെക്കാസേയാ തിിരക്കുകാള് കാാരണം 
വിീട്ടിിസേലക്കുള്ള വിിളാിയുംടെെ എണ്ണംം കു�ഞ്ഞു. 
ഒരിക്കാല് അച്ഛാടെ� കാാള് തിിരക്കുകാള്
ക്കാിെയില് വിിട്ടുസേപിായി. പിിന്നീെ് സേകാട്ടിതി് 
അച്ഛാടെ� മരണവിാര്ത്തയാണ്. അ�ിസേഞ്ഞാ 
അ�ിയാടെതിസേയാ ഇതിിടെ� കാാരണം തിടെ� 
ഭിര്ത്താവിാടെണന്നും വിിശവസിച്ച രാധികാ, 
അസേ�ഹിവുംമായി മനസ്സി് ടെകാാണ്ടി് അകാന്നും. 
ഒരുപിടെക്ഷം തിിരക്കുകാള്ക്കാിെയില് വിീട്ടിിസേലക്കാ് 
വിിളാിക്കുന്നതി് തിനിക്കാ് വിളാടെര പ്രധാനടെപ്പട്ടി
തിാടെണന്ന തിിരിച്ച�ിവി് മുസേ� വിന്നിരുന്നുംടെവി
ങ്കാില്, ഇസേപ്പാള് കാാണിക്കുന്ന പികുതിി നിശ്ച
യദാര്ഢാം സേപിാലുംം സേവിണ്ടിി വിരില്ലാായിരുന്നും.
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ഒറ്റിടെപ്പൊന് എളുപ്പമാണ് ,  അതി്   
നമ്മള് സവയം തിീരുമാനിക്കുന്നതുംമാണ്. 
സേജാലിയില് തിിരക്കുകാള് പി�ഞ്ഞു ‘ഈ 
സുഹൃത്തുക്കാടെളാടെയാടെക്കാ വിിളാിച്ചിട്ടി് എത്രാ 
കാാലമായിടെയന്നും ആത്മഗതിം പി�യാടെതി 
അവിടെര വിിളാിക്കാാന് സമയം കാടെണ്ടിത്തണം. 
കുടുംബവുംം സുഹൃത്തുക്കാളുമായുംള്ള �ഢമായ 
ബന്ധം നമുക്കാ് സേ�ഹിവുംം പിിന്തുണയുംം 
നല്കുകായുംം, ആത്മാഭിിമാനം വിര്ദ്ധിിപ്പിക്കു
കായുംം ടെ�യ്യുന്നും.

സമയം എല്ലാാവിര്ക്കും 24 മണിക്കൂര് 
തിടെന്നയാണ്. അതിില് ഏതിിടെനാടെക്കാ 
മുന്ഗണന (Priority) ടെകാാടുക്കുന്നുംടെവി
ന്നതി് നമ്മുടെെ തിീരുമാനമാണ്. 

സേജാലിയിലുംം, വിീട്ടുസേജാലിയിലുംം, പിിടെന്ന 
എല്ലാാ സേ�ാളുകാളാിലുംം ടെപിര്ടെഫക്ട് ആവിണ
ടെമന്ന് വിാശി ഒരുപിടെക്ഷം നമ്മടെളാ കാടുത്ത 
സമ്മര്�ത്തിസേലക്കാ്  നയിക്കാാം. നമ്മുടെെ 
കാഴിിവുംം കാഴിിവുംസേകാടുകാളും സവയം തിിരിച്ച
�ിഞ്ഞ്, അതിിനനുസരിച്ചുംള്ള ലക്ഷംാങ്ങള് 
സവയം തിീരുമാനിക്കാാം. സേജാലിസ്ഥാലത്താ
ടെണങ്കാില് ഒരു മിനിമം പ്ലാാനിങ്് നല്ലാതിാണ്. 
ഒരു ദിവിസം ടെ�യ്യാാന് ഉസേ�ശിക്കുന്ന 
കാാരാങ്ങള്ക്കാ് ഒരു ' to do list' ഉണ്ടിാക്കാാം. 
പിഞ്ചാായത്ത് സേപിാലുംള്ള സ്ഥാാപിനങ്ങളാില് 
വിാതിാസ്തമായ സേജാലികാള് വിരുസേ�ാള് 
ഉ�പ്പായുംം ഈ എഴുതിിയ ലിസ്റ്റിടെല കാാരാ
ങ്ങള് എല്ലാാം ടെ�യ്യാാന് സാധിക്കാണടെമന്നി
ല്ലാ. പിടെക്ഷം ഓഫീസില് നിന്നുംം സേപിാകും മു�് 
ഇതിില് എത്രാ കാാരാങ്ങള് നെന്നുംടെവിന്നുംം, 
എടെന്തംാടെക്കാ നെക്കാാടെതി സേപിാടെയന്നുംം, 
അതിിടെ� കാാരണങ്ങള് എടെന്തംാടെക്കായാ
ടെണന്നുംം കു�ിയ്ക്കുകാ. ഇതിിനു ടെവിറും അഞ്ചു 
മിനിറ്റി് മതിി. സതിാത്തില് ആദാം ടെ�യ്യാാനു
സേ�ശിച്ച കാാരാം മടെറ്റിാരു കാാരാം വിന്നതി് വിഴിി 
ടെ�യ്യാാന് പിറ്റിാടെതി സേപിാകുസേ�ാള് പിിടെന്ന 
നമ്മളാില് പിലരും ആ ലിസ്റ്റ് തിടെന്ന മ�ക്കുകാ
യാണ് പിതിിവി്. രണ്ടിാഴ്ചടെയങ്കാിലുംം കൃതിാമായി 

ലിസ്റ്റ് തിയ്യാാ�ാക്കാി, ലൈവികാിട്ടി് �ിവിൂ ടെ�യ്യുന്ന 
ഒരു ശീലമുണ്ടിാക്കാിയാല് സമയം ക്രമീകാരി
ക്കാാന് എളുപ്പത്തില് സാധിക്കും.

 മറ്റുംള്ളവിര്ക്കാ് സേവിണ്ടിി സമയം കാടെണ്ടി
ത്തുന്ന സേപിാടെലതിടെന്ന അതിാാവിശാമാണ് 
അനവിന് സേവിണ്ടിി സമയം കാടെണ്ടിത്തുകാ
ടെയന്നതി്. ‘എടെന്ന കാാണാന് ഒരു ഭിംഗി
യുംമില്ലാ’എന്ന സേതിാന്നല് തിടെന്ന നമ്മുടെെ 
മനസ്സിിന് സസേന്തംാഷവുംം, ആത്മവിിശവാസവുംം 
കു�യ്ക്കും. ഇഷ്ടിമുള്ള കാാരാങ്ങള് ടെ�യ്യാാന്, 
ഒരുങ്ങാന്, ഇതിിടെനാടെക്കാ ജീവിിതിത്തില് 
സമയം കാടെണ്ടിസേത്തണ്ടിതുംണ്ടി്.  എടെന്ന 
കാാണാന് ഭിംഗിയുംണ്ടി് എന്ന സേതിാന്നല് 
തിടെന്ന നമ്മുടെെയുംള്ളില് സേപിാസിറ്റിീവി ് 
�ിന്തംകാള് നി�യ്ക്കും. അതുംസേപിാടെല ദിവിസവുംം 
30 മിനിറ്റി് വിാായാമം മാനസികാ സമ്മര്�ത്തി
നുള്ള മികാച്ച പ്രതിിവിിധിയാടെണന്ന് വിിദ�ര് 
പി�യുംന്നും. സമയക്കു�വി് കാാരണം നമ്മള് 
ഏറ്റിവുംം എളുപ്പം സേവിണ്ടിന്ന് വിയ്ക്കുന്നതി് പ്രഭിാതി 
ഭിക്ഷംണമാണ്. പിടെക്ഷം പ്രഭിാതിഭിക്ഷംണം 
നമുക്കാ് �ിന്തംിക്കാാനും, പ്രവിര്ത്തനങ്ങള് 
വിിജയകാരമായി നിര്വിഹിിക്കാാനും ആവിശാ
മായ ഊര്ജ്ജമാണ് നല്കുന്നതി്.

 ഇനി ഏറ്റിവുംം പ്രധാനം തും�ന്നും �ിരി
ക്കുകാടെയന്നതിാണ്. ഒരു പിസേക്ഷം നമ്മള് 
മനസ്സുമടുത്തിരിക്കുസേ�ാള്, സേദഷാടെപ്പട്ടിിരി
ക്കുസേ�ാള് ഒരിക്കാലുംം സവാഗതിാര്ഹിമായതി
ല്ലാാത്ത ഉപിസേദശമാണ് �ിരിക്കുകാടെയന്നതി്. 
എന്നാല് പുഞ്ചാിരിക്കുന്നതിിലൂടെെ നിങ്ങളുടെെ 
മാനസികാാവിസ്ഥാ ഉയര്ത്താനും സമ്മര്�ം 
കു��ാനും സേരാഗപ്രതിിസേരാധസേശഷിയുംം 
ആയ്യുസ്സും വിര്ദ്ധിിപ്പിക്കാാനും കാഴിിയുംടെമന്ന് 
ശാസ്ത്രീം ടെതിളാിയിച്ചിട്ടുണ്ടി്. IGEA ടെബ്രയിന് 
ആന്ഡ്് ലൈ�നിടെല നൂസേ�ാളാജിസ്റ്റ് 
സേഡ്ാ. ഇഷ ഗുപ്തം പി�യുംന്നതി് ‘പുഞ്ചാിരി 
തിലസേച്ചാ�ിടെല ഒരു രാസപ്രവിര്ത്തനടെത്ത 
ഉസേത്തജിപ്പിക്കുകായുംം സേഡ്ാപിാലൈമന്, 
ടെസസേ�ാസേൊണിന് എന്നിവിയുംള്ടെപ്പടെെ 

�ില സേഹിാര്സേമാണുകാള് പു�ത്തുവിിടുകായുംം 
ടെ�യ്യുന്നും.’ സേഡ്ാപിാലൈമന് നമ്മുടെെ സസേന്തംാ
ഷത്തിടെ� വിികാാരങ്ങള് വിര്ദ്ധിിപ്പിക്കുകാ
യുംം, ടെസസേ�ാസേൊണിന് �ിലീസ് സമ്മര്�ം 
കു�യ്ക്കുന്നതുംമായി ബന്ധടെപ്പട്ടിിരിക്കുന്നും. 
സസേന്തംാഷമില്ലാാടെതി ഉണ്ടിാക്കാി �ിരിച്ചിട്ടി് 
എന്തംാണ് ഗുണടെമന്നാണ് �ിന്തംിക്കുന്നടെതി
ങ്കാില് ഗുണമുണ്്ടി. നിങ്ങള് ടെവിറുടെതി മുഖ്യാടെത്ത 
�ിരി വിരുത്തുകായാടെണങ്കാിലുംം, മസ്തിഷ്കം 
ആ സേപിശിപ്രവിര്ത്തനം കാാണുകായുംം അതി്  
സസേന്തംാഷമുള്ള കാാരാമാടെണന്ന് അനു
മാനിക്കുകായുംം ടെ�യ്യുന്നും. തിലസേച്ചാ�ിടെന 
സംബന്ധിച്ചിെസേത്താളാം നിങ്ങള് ടെവിറുടെതി 
�ിരിക്കുകായാസേണാ, മനസ്സുതും�ന്നും �ിരിക്കു
കായാസേണാ എന്നതില്ലാ, �ിരിടെയന്ന സേപിശി
പ്രവിര്ത്തനമാണ് വിിഷയം. അതുംടെകാാണ്ടി് 
ടെവിറുടെതി പുഞ്ചാിരിച്ചുംം ജീവിിതിത്തിസേലക്കാ് 
സസേന്തംാഷം ടെകാാണ്ടുവിരാം എന്ന് ചുരുക്കാം.

‘ഇടെതിാടെക്കാ പി�യാന് എളുപ്പമാണ്, 
ഇടെതിാന്നുംം നെക്കാില്ലാ’ എന്നാണ് ഇസേപ്പാള് 
നിങ്ങളുടെെ മനസ്സിില് സേതിാന്നുംന്നടെതിങ്കാില് 
ഒരു ടെതിറ്റുംമില്ലാ. ജീവിിതിം നിങ്ങളുസേെതിാണ്, 
അതി്  ആസവദിക്കാണസേമാ സേവിണ്ടിസേയാ എന്ന് 
തിീരുമാനിക്കാാനുള്ള എല്ലാാ അവികാാശവുംം 
ഓസേരാരുത്തര്ക്കുമുള്ളതിാണ്. ചുറ്റുംമുള്ള എല്ലാാ 
കാാരാങ്ങളും ശരിയായതിിനുസേശഷം മാത്രാസേമ 
സസേന്തംാഷിക്കുകായുംള്ളൂടെവിന്ന് �ിന്തംിച്ചാല് 
ഒരുപിടെക്ഷം ഈ ആയുംസ് മുഴുവിന് കാഴിിടെഞ്ഞ
ന്നും വിരില്ലാ. സസേന്തംാഷം പിലസേപ്പാഴും വിീട്ടിിടെല 
�ിസേമാട്ടി് കാൺസേട്രിാള് സേപിാടെലയാണ്. അതിിനു 
മുകാളാില് കായ�ിയിരുന്ന് നമ്മള് അതിിനു 
സേവിണ്ടിി കുടെ� അസേനവഷിച്ചും നെക്കും. ഈ 
സേലാകാത്്ത ഒരുപിാെ് മസേനാഹിരമായ കാാരാങ്ങ
ളുണ്ടി്. അവി തും�ന്ന മനസേസ്സിാടെെ ആസവദിച്ചും 
നമുക്കും ചുറ്റുംമുള്ളവിര്ക്കും നി�മുള്ള അനുഭിവി
ങ്ങള് സമ്മാനിക്കാാം.                             1

ലേ�ഖിിക കി� ഡിി�ിക്ട് ലേ�ോജിക്ട്
ലേകോ-ഓര്ഡിിലേനറ്റിറാോണി്.
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 റ്റോഡിാ. ചിിന്തി എസ്വ്.

ഒസേക്ടാബര് മാസസേത്താടുകൂെി ഘട്ടിംഘ
ട്ടിമായി ടെകാാവിിഡ്് നിയന്ത്രിണങ്ങള് 

ഒ സേര ാ ന്ന ായ ി  നീ ക്കാ ം  ടെ � യ്തു ടെ കാ ാ ണ്ടി ് 
നമ്മുടെെ ടെപിാതുംജനങ്ങള് വിീണ്ടും സജീവി
മാവുംകായാണ്. സേകാാസേളാജുകാള് തും�ക്കുകായുംം 
സ്കൂള് തും�ക്കാലിനായുംള്ള തിയ്യാാടെ�ടുപ്പുംകാള് 
തികൃതിിയായി നെക്കുകായുംം ടെ�യ്യുന്നും. തിീയ
റ്റി�ില് സേപിായി ഒരു സിനിമ കാാണാനായി 
ടെകാാതിിസേയാടെെയുംള്ള കാാത്തിരിപ്പിന് വിിരാ
മമാകുന്നും. ഭിക്ഷംണശാലകാള് കാളാിയിെങ്ങള്, 
കാെല്ത്തീരം എല്ലാാം സജീവിമാകുന്നും. ഒരു 
ജനതിടെയന്ന നിലയില് മുടെ�ാരിക്കാലുംം 
അനുഭിവിിക്കാാത്തവിിധം അനിശ്ചിതിതിവവുംം 
ആശങ്കായുംം നി�ഞ്ഞ ഒസേന്നമുക്കാാല് വിര്ഷം 
പിിന്നിട്ടി്, നമ്മുടെെ സാ�ത്തികാ സാമൂഹിികാ 
വിാവിഹിാരങ്ങള് തിിരിച്ചുംപിിെിച്ചുംടെകാാണ്ടി് 

മുസേന്നാട്ടി് സേപിാകുവിാനുള്ള തിവരയിലാണ് 
നമ്മള്. എന്നിരുന്നാലുംം പിഴിയസേപിാടെല ഒരു 
ജീവിിതിരീതിി ഈ അടുത്തകാാലത്ത് സാധാ
മാവുംകായില്ലാ എന്നുംം, ടെകാാവിിഡ്ിടെനാപ്പം 
ജീവിിക്കാാനായി ഒരു പുതിിയ സാധാരണതിവം 
(New Normal) നമ്മള് സവായത്തമാസേക്കാ
ണ്ടിിയിരിക്കുന്നും എന്നുംമുള്ള സേബാധാം ഈ 
ഘട്ടിത്തില്, നമുക്കാ് ഓസേരാരുത്തര്ക്കുമുണ്ടി്.

ടെമയ ്  പികുതിിസേയാടെെ ടെകാാവിിഡ്് 
രണ്ടിാംതിരംഗം അതിിടെ� ഉച്ചസ്ഥാായി
യില് എത്തിയസേപ്പാള്, പ്രതിിദിനം �ിസേപ്പാ
ര്ട്ടി് ടെ�യ്ത പുതിിയ സേകാസുകാളുടെെ എണ്ണംം, 
43 ,529  (May 12)  വിടെര ആവുംകായുംം 
�ികാിത്സയിലുംള്ള സേകാസുകാളുടെെ എണ്ണംം 
4,45,334 എന്ന ഏറ്റിവുംം ഉയര്ന്ന നിരക്കാില് 
എത്തുകായുംം ടെ�യ്തു. അതിിനുസേശഷം സേകാസുകാള് 

പിതിിടെയ കു�യുംവിാന് തുംെങ്ങുകായുംം പിിന്നീെ് 
ഓ ണ ത്ത ി ന ്  സേ ശ ഷ ം  ടെ സ പ്തം ം ബ ര് 
ആദാവിാരം വിീണ്ടും ആശങ്കാ ഉയര്ത്തി 
ടെകാാവിിഡ്് വിാാപിനം കൂടുകായുംം 32,803 
എന്ന ഉയര്ന്ന നിരക്കാിസേലക്കാ് പ്രതിിദിന 
സേകാസുകാളുടെെ വിര്ദ്ധിനവി് എത്തുകായുംം ടെ�യ്തു. 
ടെസപ്തംംബര് 8 ന് സേശഷം വിീണ്ടും സേകാസുകാള് 
കു�യുംവിാന് തുംെങ്ങി. ആ കു�വി് നിലനിര്ത്തി
ടെക്കാാണ്ടി്, ഒസേക്ടാബര് ആദാവിാരത്തില് 
പ്രതിിദിന വിര്ദ്ധിനവി്, 12,903 നും �ികാിത്സ
യിലുംള്ള സേകാസുകാളുടെെ എണ്ണംം 1,28,736-ഉം 
എന്ന ആശവാസകാരമായ സ്ഥാിതിിയില് 
എത്തിനില്ക്കുകായാണ് നമ്മള്. �ികാിത്സയി
ലുംള്ള സേരാഗികാളുടെെ എണ്ണംം 10% എന്ന നിര
ക്കാിലാണ് ടെസപ്തംംബര് അവിസാനവിാരം 
കു�ഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നതി്.

കൊകാാവാിഡ്് പ്രതിിസേരാധം�
ഇളവുകാള്ക്കാംിടയിിൽ
ജീീവാിതി� വാീകൊ�ടുക്കാംാ�
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കുറിഞ്ഞുവരുന്ന ആശുപിത്രിി 
അഡ്മിിഷനുകാൾ

ആദാതിരംഗടെത്തയുംം രണ്ടിാംതിരം
ഗടെത്തയുംം അസേപിക്ഷംിച്ച ്  ടെകാാവിിഡ് ് 
ബാധിച്ചവിരില് ഗുരുതിരസേരാഗാവിസ്ഥായുംം 
ആശുപിത്രാിവിാസവുംം ഗണാമായി കു�ഞ്ഞി
രിക്കുകായാണ്. ഒപ്പം മരണനിരക്കും കു�
ഞ്ഞിരിക്കുന്നും. ആസേഗാളാതിലത്തില് ഇസേതി
പ്രവിണതി തിടെന്നയാണ് കാണ്ടുവിരുന്നതി്. 
മരണനിരക്കാില് 30% സേത്താളാം കു�വിാണ് 
മിക്കായിെങ്ങളാിലുംം �ിസേപ്പാര്ട്ടി് ടെ�യ്യാടെപ്പട്ടിിരി
ക്കുന്നതി്. രണ്ടിാംതിരംഗത്തിടെ� ഉച്ചസ്ഥാായി
യായിരുന്ന ടെമയ് പികുതിി കാഴിിഞ്ഞസേപ്പാള്, 
സേകാരളാത്തില് ആശുപിത്രാിയില് �ികാിത്സ
യില് കാഴിിയുംന്നവിരുടെെ എണ്ണംം 40,199 
ആവുംകായുംം ആസമയം 4027 ആളുകാള് ICU 
വിിലുംം 1536 സേപിര് ടെവി�ിസേലറ്റി�ിലുംമായിരു
ന്നും. പിിന്നീെ് സേകാസുകാള് കൂെി ടെസപ്തംംബര് 
ആദാവിാരം ഇത്തരത്തില് ആശുപിത്രാി
യിലുംള്ള ടെകാാവിിഡ്് സേരാഗികാളുടെെ എണ്ണംം 
33,458 ആവുംകായുംം 2,479, 1,021 സേരാഗികാള് 
യഥാാക്രമം ICU വിിലുംം ടെവി�ിസേലറ്റിര് സഹിാ
യത്തിലുംമായിരുന്നും. 

എന്നാല് ഒസേക്ടാബര് മൂന്നാം തിീയതിി
സേയാടുകൂെി ആശുപിത്രാിയിടെല ടെകാാവിിഡ്് 
സേരാഗികാളുടെെ എണ്ണംം 16,679 ആവുംകായുംം 
ICU വിിലുംം ടെവി�ിസേലറ്റി�ിലുംമായി യഥാാക്രമം 
1,815 ഉം 791 സേരാഗികാളുമായി. വിാക്സിിസേനഷ
ടെ� സഹിായസേത്താടെെ ഗുരുതിരസേരാഗം 

തിെയുംവിാന് കാഴിിഞ്ഞതിിനാലാണ് ഇത്രായ
ധികാം സേരാഗാതുംരതിയുംം മരണവുംം നമുക്കാ് ഒഴിി
വിാക്കാാന് കാഴിിഞ്ഞതി്. ആദാഘട്ടിങ്ങളാില് 5% 
സേത്താളാം സേരാഗികാള് ഗുരുതിരാവിസ്ഥായില് 
സേപിാകുമായിരുടെന്നങ്കാില്, ഇസേപ്പാള് critical 
care ആവിശാം വിരുന്ന സേരാഗികാളുടെെ 
ശതിമാനം രണ്ടിില് തിാടെഴിയാണ്.

�ാഗ്രതറ്റോയിാളെെ മുറ്റോന്നാട്ട്്
ഒസേക്ടാബര് 4-ാം തിീയതിിയിടെല കാണക്കാ് 

പ്രകാാരം സേകാരളാത്തില് നാളാിന്നുംവിടെര 
47,29,056 ടെകാാവിിഡ്്-19 സേകാസുകാളും 25,520 
മരണങ്ങളുമാണ് സര്ക്കാാര് ടെകാാവിിഡ്് 19 
ഡ്ാഷ് സേബാര്ഡ്ില് �ിസേപ്പാര്ട്ടി് ടെ�യ്തിരിക്കു
ന്നതി്. തുംെര്ന്നുംള്ള ദിവിസങ്ങളാിലുംം മാസങ്ങ
ളാിലുംം ടെകാാവിിഡ്് സേകാസുകാള് ഉണ്ടിാവുംകാതി
ടെന്ന ടെ�യ്യും എന്നാണ് മനസ്സിിലാക്കുവിാന് 
കാഴിിയുംന്നതി്.

മാത്രാവുംമല്ലാ സ്കൂളുകാളും, സേകാാസേളാജുകാളും മറ്റി് 
ടെപിാതുംഇെങ്ങളും തും�ക്കുന്നസേതിാടുകൂെി സേരാഗ
വിാാപിനം കൂടുവിാനും സേകാസുകാളുടെെ എണ്ണംം 
വിര്ദ്ധിിക്കുവിാനുമുള്ള സാദ്ധിാതി മുന്കൂട്ടിി 
കാണ്ടുടെകാാണ്ടുസേവിണം പ്രതിിസേരാധ നെപിെി
കാള് ആസൂത്രാണം ടെ�സേയ്യാണ്ടിതി്. പ്രസേതിാകാിച്ച് 
ഇസേപ്പാള് നമ്മുടെെ ഇെയില് ഏറ്റിവുംം വിാാപി
കാമായുംള്ള ലൈവി�സ് വികാസേഭിദം ടെഡ്ല്റ്റി 
ആടെണന്നുംള്ളതി് ടെകാാണ്ടുതിടെന്ന, ടെഡ്ല്റ്റി
യുംടെെ അതിിതിീവ്ര വിാാപിനസാദ്ധിാതി മനസ്സിി
ലാക്കാിടെക്കാാണ്ടുള്ള പ്രതിിസേരാധ നെപിെികാള് 
പൂര്ണ്ണംമായി നെപ്പിലാക്കാണം. മാസ്ക്കുകാളുടെെ 
ഉപിസേയാഗം, N95 അടെല്ലാങ്കാില് Double 
mask, Sanitising, സാമൂഹിികാ അകാലം 
പിാലിക്കാല്, കൂട്ടിംസേ�രല് ഒഴിിവിാക്കുകാ, 
മു�ികാളാിലുംം വിാഹിനങ്ങളാിലുംം നല്ലാ വിായുംസ
ഞ്ചാാരം ഉ�പ്പാക്കുകാ, അെഞ്ഞു കാിെക്കുന്നതുംം 
ഇടുങ്ങിയതുംമായ സ്ഥാലങ്ങളാില് പ്രസേതിാകാം 
ശ്രദ്ധി പിാലിക്കുകാ, ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭിക്ഷംണം 
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 ക്ടോത്ത്ാ ാ   
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  ാ  ാര്  
ാ ക്ടോ  യാ ്  
ാപ ക്ടോത്ത്ാ ് ് ര്ത്ത്

ാ ് പ  രാ  
 ാ യാ ് 

രാ ാ ത്ത് ാര്  

13പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് |  ഒക്ടോ�ാബര് 2021



കാഴിിക്കാാതിിരിക്കുകാ തുംെങ്ങിയ അെിസ്ഥാാന 
പ്രതിിസേരാധ മാര്ഗ്ഗങ്ങള് എല്ലാായിെത്തും 
കാര്ശനമായി തുംെസേരണ്ടിതുംണ്ടി്.

പ്രധാാ� പ്രതിറ്റോ�ാധാമാാര്ഗ്ഗംം 
വാക്സിിറ്റോ�ഷൻ

ഒസേക്ടാബര് 4-ടെല കാണക്കാ് പ്രകാാരം, 
സേകാരളാത്തിടെല 18 വിയസ്സിിന് മുകാളാില് പ്രായ
മുള്ളവിരില് 92.67% (2,47,50,569) ആളുകാളും 
ടെകാാവിിഡ്് 19 വിാക്സിിടെ� ആദാസേഡ്ാസ് 
എടുത്തുകാഴിിഞ്ഞിരിക്കുന്നും. രണ്ടി് സേഡ്ാസും 
പൂര്ത്തിയാക്കാിയവിര് 44.96% (1,11,26,705) 
ആണ്. വിാക്സിിന് എടുത്തവിരിലുംം സേരാഗം 
വിരുന്നും എന്ന നാായം പി�ഞ്ഞുടെകാാണ്ടി് 
വിാക്സിിന് എടുക്കാാതിിരിക്കുന്നതി് മണ്ടിത്ത
രമാണ്. സേരാഗം വിരുന്നതി് തിെയുംന്നതിി
ടെനക്കാാള്, വിാക്സിിടെ� പ്രധാനഗുണം ഗുരു
തിരാവിസ്ഥായുംം മരണവുംം തിെയുംവിാനുള്ള 
അതിിടെ� കാഴിിവിിലാണ്. എത്രായുംം ടെപിടെട്ടിന്ന് 
ടെകാാവിിഡ്് 19 വിാക്സിിടെ� രണ്ടി് സേഡ്ാസും സവീ
കാരിച്ച് സുരക്ഷംിതിരാവുംകാ എന്നതിാണ് ഈ 
ഘട്ടിത്തില് നമുക്കാ് സവീകാരിക്കുവിാനുള്ള 
ഏറ്റിവുംം ഫലപ്രദമായ പ്രതിിസേരാധ നെപിെി.

ളെകാാവിഡി് മാ�ണങ്ങൾ 
പൂര്ണ്ണമാായുംം തെയുംകാ എന്ന 
ലക്ഷ്യംംം

ടെകാാവിിഡ്ിടെ� വിാാപിനം കു�യ്ക്കുകാ എന്ന 
ലക്ഷംാസേത്താടെൊപ്പം തിടെന്ന സേരാഗവിാാപി
നത്തിടെ� ഈ സവിിസേശഷഘട്ടിത്തില് 
നമ്മുടെെ മുഴുവിന് ശ്രദ്ധിയുംം നസേ�ണ്ടിതി്, 
ടെകാാവിിഡ്് മൂലമുള്ള മരണങ്ങള് കാഴിിവിതുംം 

ഒഴിിവിാക്കുന്നതിിലാണ്. ഇതിില് ഏറ്റിവുംം പ്രധാ
നടെപ്പട്ടി മാര്ഗ്ഗം വിാക്സിിസേനഷന് തിടെന്നയാണ്. 
വിാാപിനസേത്താതി് കു�ച്ച് നിര്ത്തിടെകാാ
ണ്ടി് ആശുപിത്രാി സൗകാരാങ്ങളുടെെ ലഭിാതി 
ഉ�പ്പാക്കുകായാണ് രണ്ടിാമടെത്ത മാര്ഗ്ഗം. 
മുതിിര്ന്നവിടെരയുംം, അനുബന്ധസേരാഗമുള്ളവി
ടെരയുംം പ്രസേതിാകാം കാരുതുംകായുംം യഥാാസമയം 
ആശുപിത്രാി �ികാിത്സ ലഭിാമാക്കുകായുംം 
ടെ�യ്യുകാ എന്നതി് പിരമപ്രധാനമാണ്.

കാഴിിഞ്ഞ ദിവിസങ്ങളാില് സേകാരളാത്തില് 
ജൂൺ മുതില് ടെസപ്തംംബര് വിടെര കാാലയളാ
വിിലുംണ്ടിായ 9195 ടെകാാവിിഡ്് മരണങ്ങടെളാ 
അപിഗ്രാഥാിച്ചുംടെകാാണ്ടി് ആസേരാഗാവികുപ്പ് ഒരു 
Technical paper പ്രസിദ്ധിീകാരിക്കുകായും
ണ്ടിായി. സേകാരളാത്തിടെ� ടെകാാവിിഡ്് മരണനി
രക്കാ് മറ്റി് പ്രസേദശങ്ങടെളാ അസേപിക്ഷംിച്ച് വിളാടെര 
കു�വിാണ് (0.54%) എന്നതി് കാണക്കുകാളുടെെ 
അെിസ്ഥാാനത്തില് നമുക്കാ്  ഉ�പ്പിച്ച ് 
പി�യാം. സേമല്പ്പ�ഞ്ഞ �ിസേപ്പാര്ട്ടി് പ്രകാാരം 
ടെകാാവിിഡ്ിനാല് മരണമെഞ്ഞവിരില് 53.5% 
പുരുഷന്മാാരും, 46.5% സ്ത്രീീകാളുമാണ്. മരണ
ങ്ങളാില് 27.9% ഉണ്ടിായിരിക്കുന്നതി് 61-70 
വിയസ്സിിനിെയിലുംള്ളവിരിലാണ്. 26.5% മരണ
ങ്ങള് 71-80 വിയസ്സിിലുംള്ളവിരിലുംം, 16.35% 
51-60 വിയസ്സിിനിെയിലുംമാണ് സംഭിവിിച്ചിരി
ക്കുന്നതി്.

14.9%, 81-90 വിയസ്സിില് 2.8%, 31-40 
വിയസ്സിില് 2.7% മരണങ്ങള് 90 വിയസ്സിി
നുമുകാളാില് എന്നിങ്ങടെനയാണ് കാണക്കാ്. 
ടെ�റുപ്പക്കാാരിലുംം കുട്ടിികാളാിലുംം മരണനിരക്കാ് 
തിീടെര കു�വിാണ്. 21-30, 11-20, 0-10 ഈ 
വിയസ്സുകാളാില് ആടെകാ ടെകാാവിിഡ്് മരണങ്ങ
ളുടെെ നിരക്കാ് 0.81%, 1.2%, 0.16% എന്നിങ്ങ

ടെനയാണ് യഥാാക്രമം ഉണ്ടിായിരിക്കുന്നതി്.
ടെകാാവിിഡ്് മരണങ്ങളാില് 92.82% 

മരണങ്ങളും ആശുപിത്രാികാളാില് വിച്ചുംം 5.59% 
വിീടുകാളാിലുംം ബാക്കാിയുംള്ളവി ആശുപിത്രാിയി
സേലക്കാ് ടെകാാണ്ടുസേപിാകുന്ന വിഴിിയിലുംമാണ് 
സംഭിവിിച്ചിരിക്കുന്നതി്. മരണമെഞ്ഞവിരില് 
54% ആളുകാളും പ്രസേമഹിബാധിതിരുമായിരു
ന്നും. അവിരില് 31% ആളുകാള്ക്കും രക്താാ
തിിമര്�ം (Hypertension) ഉണ്ടിായിരുന്നും. 
ഹൃദ് സേരാഗം (12%), വൃക്കാസേരാഗം (8.19%) 
ശവാസസേകാാശസേരാഗം (4.14%), പിക്ഷംാഘാതിം 
(2.73%) കാരള്സേരാഗം (1.25%) എന്നീ 
അനുബന്ധസേരാഗങ്ങളും മരണടെപ്പട്ടിവിരിലും
ണ്ടിായിരുന്നും.

മരണടെപ്പട്ടിവിരില് 90% സേരാഗികാളും 
ടെകാാവിിഡ്് വിാക്സിിന് എടുക്കാാത്തവിരായിരു
ന്നും. 7.38% ആളുകാള് ഒരു സേഡ്ാസ് കുത്തിവി
യ്പ്് എടുത്തവിരും 2.46% മാത്രാം രണ്ടി് സേഡ്ാസ് 
ടെകാാവിിഡ്് വിാക്സിിന് എടുത്തവിരുമായിരുന്നും.

മരണടെപ്പട്ടിവിരില് 30.44% ആളുകാളും 
ലൈവികാിയാണ് ആശുപിത്രാിയില് �ികാിത്സ 
സേതിെിയതി്. 80% മരണങ്ങളും ICU വിില് �ികാി
ത്സയിലുംള്ളവിര്ക്കാാണ് സംഭിവിിച്ചതി്. ആശു
പിത്രാിപ്രസേവിശനം മുതില് മരണം വിടെരയുംള്ള 
കാാലയളാവിിടെ� ശരാശരി ലൈദര്ഘാം 8.26 
ദിവിസങ്ങളാാണ്.

ഈ കാണക്കുകാള് നമുക്കാ് മനസ്സിിലാ
ക്കാി തിരുന്നതി് മരണനിരക്കാ് തിെയുംവിാ
നുള്ള പ്രധാനമാര്ഗ്ഗങ്ങളാാണ്. ഏറ്റിവുംം 
പ്രധാനം ടെകാാവിിഡ്് വിാക്സിിന് എടുക്കുകാ 
എന്നതിാണ്. മരണമെഞ്ഞവിരില് Second 
dose Vaccine എടുത്തവിര് മൂന്ന് ശതിമാ
നത്തില് തിാടെഴിയാണ്. വിീട്ടു�ികാിത്സയില് 
കാഴിിയുംന്നവിര് സവയം നിരീക്ഷംിക്കുകായുംം 
അപികാെലക്ഷംണങ്ങള് കാണ്ടിാല് ഉെന്തി
ടെന്ന ആശുപിത്രാിയില് �ികാിത്സസേതിടുകായുംം 
ടെ�യ്യുകാ എന്നതിാണ് രണ്ടിാമടെത്ത മാര്ഗ്ഗം. 
അനിയന്ത്രിിതിമായ പ്രസേമഹിം, മറ്റി് അനുബ
ന്ധസേരാഗങ്ങള് ഇവി ഉള്ളവിര് കാഴിിവിതുംം 
പ്രാരംഭിഘട്ടിത്തില്തിടെന്ന ആശുപിത്രാി
യില് �ികാിത്സ സേതിെണം. ജീവിിതിലൈശലീ 
സേരാഗങ്ങടെളാ നിയന്ത്രിണത്തില് നിര്ത്തുകാ
യുംം അനുബന്ധസേരാഗങ്ങള്ക്കാ് മതിിയായ 
�ികാിത്സ എടുക്കുകായുംം ടെ�യ്യുകായുംം, ആസേരാ
ഗാവിാന്മാാരായി ഇരിക്കുന്നതിിടെ� പ്രസക്താി 
ടെകാാവിിഡ്് മരണകാണക്കുകാള് നമ്മടെളാ 
ഓര്മ്മടെപ്പടുത്തുന്നും.

1
ലേ�ഖിിക  തിിരുവനന്തപുരംം മെെഡിിക്കല് 

ലേകോലേ�ജിിമെ� കമ്മ്യൂൂണിിറ്റിി മെെഡിിസിിന് വിഭാോഗംം 
അലേസിോസിിലേ�റ്റി് മെ�ോഫസിറാോണി്.
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സേകാരളാത്തിടെ� പിതിിനാലാം പിദ്ധിതിി 
2022, ഏപ്രില് 1 ന് ആരംഭിിക്കുവിാ

നുള്ള മുടെന്നാരുക്കാങ്ങള്ക്കാ് സംസ്ഥാാന 
സര്ക്കാാര് തുംെക്കാമിട്ടി് കാഴിിഞ്ഞിരിക്കുന്നും. 
ജനകാീയാസൂത്രാണം ആരംഭിിച്ച കാഴിിഞ്ഞ 
കാാല്നൂറ്റിാണ്ടി് കാാലടെത്ത അനുഭിവിങ്ങ
ളാില് നിന്നുംം പിഠിിച്ച പുതിിയപിാഠിങ്ങള് 
ഉള്ടെക്കാാണ്ടി് സേവിണം ഇനി മുസേന്നാട്ടി ് 
നീസേങ്ങണ്ടിതി്. പിതിിനാലാം പിദ്ധിതിിയില് 
ഓസേരാ പ്രാസേദശികാ സര്ക്കാാരുകാളും സവീകാ
രിക്കാാന് ഉസേ�ശിക്കുന്ന വിികാസന കാാഴ്ചപ്പാടു
കാളുടെെയുംം സമീപിനങ്ങളുടെെയുംം �ട്ടിക്കൂെിന് 
രൂപിം നല്സേകാണ്ടിതുംം അതിിടെ� അെിസ്ഥാാ
നത്തില് 14-ാം പിദ്ധിതിിയില് ഏടെറ്റിടുസേക്കാ
ണ്ടി പ്രവിര്ത്തനങ്ങടെളാ സംബന്ധിച്ച് ഒരു 
വിികാസന �ിസേപ്പാര്ട്ടിിന് (Development 

Report) രൂപിം നല്സേകാണ്ടിതിായിട്ടുമുണ്ടി്. 
ഒപ്പം കാഴിിഞ്ഞ 25 വിര്ഷക്കാാലടെത്ത ഓസേരാ 
പ്രാസേദശികാ സര്ക്കാാരിടെ�യുംം പ്രവിര്ത്തന
ങ്ങള് വിിലയിരുത്തുന്ന അവിസ്ഥാാസേരഖ്യായുംം 
(Status Report) തിസേ�ശസ്ഥാാപിനങ്ങള് 
ഇസേതിാടെൊപ്പം തിയ്യാാ�ാസേക്കാണ്ടിതിായിട്ടുണ്ടി്. 
കാഴിിഞ്ഞ കാാലങ്ങളാിടെല വിികാസന ടെവില്ലു
വിിളാികാളും വിികാസനവിിെവുംകാളും വിരും കാാല 
നാളുകാളാിടെല വിികാസനലക്ഷംാങ്ങളും ഈ 
�ിസേപ്പാര്ട്ടുകാളുടെെ ഭിാഗമാസേക്കാണ്ടിതിായിട്ടുണ്ടി്. 

 പ്രാസേദശികാഭിരണ സംവിിധാനത്തിടെ� 
മികാച്ച മാതൃകാകാളാായി ഓസേരാ പ്രാസേദശികാ 
സര്ക്കാാരുകാളും രൂപിാന്തംരം പ്രാപിിക്കു
സേ�ാള് അനുദിനം മാറുന്ന സാഹി�രാ
ങ്ങള്ക്കും കാാലഘട്ടിത്തിനും അനുസരിച്ച് 
ഉയര്ന്ന് വിരുന്ന പുതിിയ പുതിിയ ടെവില്ലു

വിിളാികാള് പിരിഹിരിക്കാാന് ആവിശാമായ 
തിന്ത്രിങ്ങള് ആവിിഷ്കരിച്ച് നെപ്പിലാസേക്കാണ്ടി 
തിലത്തിസേലക്കാ് നമ്മുടെെ തിസേ�ശസവയം
ഭിരണ സര്ക്കാാരുകാള് മാസേ�ണ്ടിതിായിട്ടു
ണ്ടി്. പ്രാസേദശികാ അസമതിവം, പ്രാസേദശികാ 
സാ�ത്തികാ വിികാസനം, ലിംഗ നിഷ്പ
ക്ഷംതി, പിാര്ശവവില്ക്കൃതി വിിഭിാഗങ്ങളുടെെ 
ജീവിിതിനിലവിാരം, വിര്ദ്ധിിതി ടെതിാഴിിലില്ലാാ
യ്മ, കൃഷി, വിാവിസായം, ടെ�റുകാിെ-കുെില് 
സംരംഭിങ്ങള് തുംെങ്ങിയ സേമഖ്യാലകാളാിടെല 
ഉല്പിാദനക്ഷംമതി, മാലിനാ സംസ്കരണം, 
നഗരവില്ക്കാരണം, പിാര്പ്പിെം , ടെപിാതും 
ജനങ്ങള്ക്കാ് നല്കുന്ന സേസവിനത്തിടെ� 
ഗുണനിലവിാരം, വിനിതികാള്, കുട്ടിികാള്, 
വൃദ്ധിര്, ഭിിന്നസേശഷിക്കാാര്, ട്രിാന്സ്ടെജന്ഡ്ര് 
എന്നിവിരുടെെ സേക്ഷംമം, വിിവിിധ പിദ്ധിതിികാ

 ഹുസൈസ്വൻ എം. മാിന്നത്തി് 

പതിിനാലാാ� പദ്ധതിി 
പ്രാസേ�ശിികാാസൂത്രണത്തിിനായിി 
ചിിലാ സൂചികാങ്ങള് 
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ളാിടെല സംസേയാജന സാധാതികാള്, സുസ്ഥാിര 
വിികാസന ലക്ഷംാങ്ങളുടെെ പ്രാസേദശികാ 
വില്ക്കാരണം തുംെങ്ങി ഒട്ടിനവിധി സേമഖ്യാല
കാളാില് കാാരാമായ രീതിിയില് പ്രാസേദശികാ 
സര്ക്കാാരുകാളുടെെ ശ്രദ്ധി ഇനിയുംം ടെ�ടെന്ന
സേത്തണ്ടിതിായിട്ടുണ്ടി് എന്നതി് യഥാാര്ത്ഥ 
വിസ്തുതിയാണ്.

ആസൂത്രിണവുംം 
സ്ഥിിതിവിവ�ങ്ങളുംം

ആസൂത്രാണ പ്രക്രിയയില് സ്ഥാിതിിവിിവി
രക്കാണക്കാിന് നിര്ണ്ണംായകാമായ പിങ്കാാണു
ള്ളതി്. വിികാസന ലക്ഷംാങ്ങള് കൃതിാമായി 
പിദ്ധിതിികാളും പിരിപിാെികാളുമായി മാറ്റിണ
ടെമങ്കാില് ലഭിാമായ വിിവിരങ്ങള് വിിലയി
രുത്തടെപ്പസേെണ്ടിതിായിട്ടും അവിസേലാകാനം 
ടെ�സേയ്യാണ്ടിതിായിട്ടുമുണ്ടി്. യഥാാര്ത്ഥത്തില് 
പിദ്ധിതിി ആസൂത്രാണ പ്രവിര്ത്തനങ്ങള്ക്കാ് 
സ ഹി ായ കാ മ ാ കു ന്ന  അ തി ി ശ ക്താ മ ായ 
ഒരു പ്രാസേദശികാ സ്ഥാിതിിവിിവിരകാണക്കാ് 
സംവിിധാനം എല്ലാാ പ്രാസേദശികാ സര്ക്കാാ
രുകാളും രൂപിടെപ്പടുസേത്തണ്ടിതിായിട്ടുണ്ടി് . 
പിദ്ധിതിികാളുടെെ ഗുണനിലവിാരം മാത്രാമല്ലാ 
അതിിടെ� സേനട്ടിവുംം, വിാാപ്തംിയുംം കൂടുതില് 
വിിശാലമായ തിലത്തില് വിര്ദ്ധിിപ്പിക്കുവിാന് 
ഇതി് സഹിായിക്കും എന്ന കാാരാത്തില് ഒരു 
സംശയവുംമില്ലാ. പിതിിനാലാം പിദ്ധിതിിയുംടെെ 

മുടെന്നാരുക്കാ പ്രവിര്ത്തനങ്ങള്ക്കും ആസൂ
ത്രാണത്തിനും ഓസേരാ പ്രാസേദശികാ സര്ക്കാാ
രുകാള്ക്കും ഉപിസേയാഗിക്കാാവുംന്ന നിലവിില് 
ലഭിാമായിട്ടുള്ള സ്ഥാിതിി വിിവിരക്കാണക്കുകാ
ളുടെെ മാര്ഗ്ഗങ്ങള് (Data Sources) തിാടെഴി 
സേക്രാഡ്ീകാരിക്കുന്നും. 

1. BSLLD (Basic Statistics for 
Local Level Development )

 73,74 ഭിരണഘെനാ സേഭിദഗതിിസേയാടെെ 
പ്രാസേദശികാ വിികാസനത്തിടെ� ഭിാഗമായി 
തിസേ�ശസ്ഥാാപിനങ്ങള് പിദ്ധിതിികാള്ക്കാ് 
രൂപിം നല്കുകായുംം, അവി നിര്വ്വഹിണം 
നെത്തുകായുംം ടെ�യ്യുസേ�ാള് പ്രാസേദശികാ 
വിിവിരങ്ങള് അതിാാവിശാമാടെണന്ന് തിിരി
ച്ച�ിഞ്ഞ സേഡ്ാ. ആര്. രംഗരാജന് ടെ�യര്
മാനായുംള്ള സ്റ്റാറ്റിിസ്റ്റിക്കാല് കാമ്മീഷന് 
ഓഫ് ഇന്തംായാണ് പ്രാസേദശികാ വിികാസ
നത്തില് അെിസ്ഥാാന വിിവിരങ്ങളുടെെ 
പ്രാധാനാം സേകാന്ദ്രസര്ക്കാാരിടെ� ശ്രദ്ധിയില് 
ടെകാാണ്ടി് വിന്നതി്. തുംെര്ന്ന് സേകാന്ദ്രസര്ക്കാാര് 
സേലാകാബാങ്കാ് സഹിായസേത്താടെെ നെപ്പിലാ
ക്കുന്ന ഇന്തംാ സ്റ്റാറ്റിിസ്റ്റിക്കാല് ടെ�ങ്ങ്തി
നിംഗ് സേപ്രാജക്ടിടെ� (ISSP) ഭിാഗമായിട്ടിാണ് 
സംസ്ഥാാന സര്ക്കാാര് BSLLD ക്കാ് രൂപിം 
നല്കാിയിട്ടുള്ളതി്. സാ�ത്തികാ സ്ഥാിതിിവിി
വിരകാണക്കാ് വികുപ്പ് തിയ്യാാ�ാക്കുന്ന BSSLD 

യില് സംസ്ഥാാനടെത്ത ഓസേരാ പ്രാസേദശികാ 
സര്ക്കാാര് തിലത്തിടെലയുംം അെിസ്ഥാാന 
വിിവിരങ്ങള് ഈ ടെവിബ്ലൈസറ്റി്  വിഴിി 
ലഭിിക്കും. 2019-20 വിടെരയുംള്ള വിിവിരങ്ങള് 
ഈ ലൈസറ്റിില് അപി്സേഡ്റ്റി് ടെ�യ്തിട്ടുമുണ്ടി്. 
പ്രാസേദശികാ സര്ക്കാാരുകാള്ക്കാ് സ്റ്റാറ്റിസ്, 
വിികാസന �ിസേപ്പാര്ട്ടുകാള് തിയ്യാാ�ാക്കുന്നതിി
നും പിദ്ധിതിി ആസൂത്രാണം ടെ�യ്യുന്നതിിനായുംം 
കൃതിാമായ പ്രാസേദശികാ വിിവിരങ്ങള്ക്കാ് ആശ്ര
യിക്കാാവുംന്നതിാണ്. ടെവിബ് ലൈസറ്റി് (www.
ecostat.kerala.gov.in)

 
2. മാിഷൻ അറ്റോന്തിംാദിയി സ്വര്ളെ� -2020 

അെിസ്ഥാാന വിികാസനം,  മാനവി 
വിികാസനം, സാമൂഹിാ വിികാസനം എന്നിവി
യുംടെെ അെിസ്ഥാാനത്തില് രാജാടെത്ത എല്ലാാ 
ഗ്രാാമപിഞ്ചാായത്തുകാളുടെെയുംം അെിസ്ഥാാന 
സൗകാരാങ്ങള് സംബന്ധിച്ച ്  മ ിഷന് 
അസേന്തംാാദയ സര്സേവ്വ - 2020 വിഴിി വിിവിരസേശ
ഖ്യാരണം നെത്തുകായുംം അതിിടെ� അെിസ്ഥാാ
നത്തില് പിഞ്ചാായത്തുകാടെളാ �ാങ്കാിംഗ് ടെ�യ്തി
ട്ടുമുണ്ടി്. ഭിരണഘെനയുംടെെ 11-ാം പിട്ടിികായില് 
പ്രതിിപിാദിക്കുന്ന 29 വിിഷയങ്ങളാില് ഗ്രാാമ
പിഞ്ചാായത്തുകാളാില് ലഭിാമായ അെിസ്ഥാാന 
സൗകാരാങ്ങള് സംബന്ധിച്ച വിിവിരങ്ങളും 
ആസേരാഗാസേപിാഷകാാഹിാരം, സാമൂഹിാ 
സുരക്ഷംിതിതിവം, ജലപിരിപിാലനം, കൃഷിയുംം 
ജീവിസേനാപിാധികാളും, ഗസേവിണന്സ് എന്നീ 

16 പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് | ഒക്ടോ�ാബര് 2021



സേമഖ്യാലയുംമായി ബന്ധടെപ്പട്ടി് പ്രാസേദശികാ 
ജനങ്ങള്ക്കാ് ഗ്രാാമപിഞ്ചാായത്തുകാള് വിഴിി 
ലഭിാമാകുന്ന സേസവിനങ്ങള് സംബന്ധിച്ച 
വിിവിരങ്ങളും ഇവിിടെെ ലഭിാമാണ്. 2021- 
22 മുതില് സേകാന്ദ്രധനകാാരാ കാമ്മീഷന് 
അവിാര്ഡ്് തുംകാ ഉപിസേയാഗിച്ച് ഗ്രാാമപിഞ്ചാാ
യത്തുകാള് വിികാസനപിദ്ധിതിികാള് (GPDP) 
തിയ്യാാ�ാക്കുസേ�ാള്, പ്രാസേദശികാ വിികാസന 
വിിെവുംകാള് നികാത്തുന്നതിിനുള്ള പിദ്ധിതിികാള് 
തിയ്യാാ�ാസേക്കാണ്ടിതി് ഈ സര്സേവ്വയുംടെെ അെി
സ്ഥാാനത്തിലാവിണം എന്ന് സേകാന്ദ്രസര്
ക്കാാര് നിര്സേ�ശിച്ചിട്ടുണ്ടി്. 14-ാം പിദ്ധിതിിയുംടെെ 
ഭിാഗമായി മുടെന്നാരുക്കാം നെത്തുസേ�ാള് 
സംസ്ഥാാനടെത്ത പ്രാസേദശികാ സര്ക്കാാരു
കാള്ക്കാ് ഏടെ� ഉപികാാരടെപ്പടുന്ന വിിവിര
സേശഖ്യാരം തിടെന്നയാണിതി്. ടെവിബ് ലൈസറ്റി് : 
missionantyodaya.nic.in

3. സ്വാമൂഹിികാ- സ്വാമ്പത്തിികാ �ാതി 
ളെസ്വൻസ്വസ്വ് (SECC) - 2011

സാമൂഹിികാ സാ�ത്തികാ സ്ഥാിതിിയുംടെെ 
അെിസ്ഥാാനത്തില് രാജാടെത്ത കുടുംബ
ങ്ങടെളാ �ാങ്കാ് ടെ�യ്യുകാ എന്ന ലക്ഷംാസേത്താടെെ 
ഭിാരതി സര്ക്കാാര് (സേകാന്ദ്ര ഗ്രാാമമന്ത്രിാലയം) 
2011-ല് നെത്തിയ ടെസന്സസാണിതി്. 
ദാരിദ്ര്യാത്തിന് വിളാടെര വിിശാലവുംം പിരിവിര്
ത്തനാത്മകാവുംമായ നിര്വ്വ�നം നല്കു
ന്നതിിനാല് SECC-ന് ഇന്നുംം വിലിയ പ്രാ
ധാനാമുണ്ടി്. ഏഴി് മാനദണ്ഡങ്ങടെളാ അെി
സ്ഥാാനമാക്കാിയാണ് SECC ഇല്ലാായ്മയുംടെെ 
സൂ�ികാ (deprivation Index) നിര്ണ്ണംയി
ച്ചിരിക്കുന്നതി്. പിതിിനാലാം പിദ്ധിതിിയില് 
പിരമദാരിദ്ര്യാാവിസ്ഥായിലുംള്ള കുടുംബങ്ങടെളാ 
ഓസേരാന്നാടെയടുത്ത് അവിരുടെെ പ്രശ്നങ്ങളും 
ആവിശാങ്ങളും മനസ്സിിലാക്കാി അവി പിരിഹി
രിക്കുന്നതിിന് ആവിശാമായ ഇെടെപിെലുംകാള് 
സൂഷ്മതിലത്തില് നെത്തുവിാന് സര്ക്കാാര് 
ലക്ഷംാംവിയ്ക്കുസേ�ാള് SECC-ടെല വിിവിരങ്ങള് 
ഏടെ� പ്രാധാനാം അര്ഹിിക്കുന്നവിയാണ്. 
ടെവിബ് ലൈസറ്റി്: https//rural.nic.in

4. ഡിീളെസ്വൻട്രസൈലസ്വ്ഡി് പ്ലാാ�ിംഗ്് 
റി�ണ്ട്് സ്വര്റ്റോ� - 2020 

ജനകാീയാസൂത്രാണം ആരംഭിിച്ച് കാാല്
നൂറ്റിാണ്ടി് പിിന്നിടെട്ടിങ്കാിലുംം നാളാിതുംവിടെര 
പ്രാസേദശികാ സര്ക്കാാരുകാള് നെപ്പാക്കാിയ 
പിദ്ധിതിികാളുടെെ ഫലപ്രാപ്തംിടെയയുംം ഭിൗതിികാ
സേനട്ടിങ്ങടെളായുംം കു�ിച്ചുംള്ള സ്ഥാിതിിവിിവിരകാ
ണക്കുകാള് ലഭിിക്കുന്നതിിന് കൃതിാമായ ഒരു 
സംവിിധാനം ഇല്ലാാത്തതുംം ഈ വിിവിരങ്ങള് 

പ്രാസേദശികാ സര്ക്കാാരുകാടെളാ സംബന്ധിച്ചി
െസേത്താളാം തുംെര്പിദ്ധിതിി രൂപിീകാരണത്തി
നുള്ള അെിസ്ഥാാന വിിവിരങ്ങള് കൂെിയാണ
ന്നുംള്ള തിിരിച്ച�ിവിാണ് 2020-ല് സംസ്ഥാാന 
ആസൂത്രാണ സേബാര്ഡുംം സാ�ത്തികാ സ്ഥാി
തിിവിിവിരകാണക്കാ് വികുപ്പുംം ഡ്ീടെസന്ട്രിലൈല

സ്ഡ്് പ്ലാാനിംഗ് �ൗണ്ടി് സര്സേവ്വക്കാ് തുംെക്കാമി
ൊന് കാാരണമായതി്. പ്രാസേദശികാ സര്ക്കാാര് 
ഏടെറ്റിടുത്ത് നെപ്പിലാക്കാിയ വിിവിിധ പിദ്ധിതിി
കാളുടെെ ഫലപ്രാപ്തംിടെയയുംം ഭിൗതിികാ സേനട്ടിങ്ങ
ടെളായുംം കു�ിച്ചുംള്ള വിിവിരസേശഖ്യാരണ പിരിപിാെി
യാണിതി്. ഈ സീരിസിടെല ആദാ �ൗണ്ടി് 
സര്സേവ്വയില് 2015 മുതില് 2020 വിടെരയുംള്ള 
അഞ്ചുവിര്ഷക്കാാലം അധികാാരത്തിലിരുന്ന 
പ്രാസേദശികാ സര്ക്കാാര് ഭിരണസമിതിികാള് 
ഏടെറ്റിടുത്ത് നെത്തിയ പിദ്ധിതിികാടെളാ സംബ
ന്ധിച്ചുംം അവിയുംടെെ ഫലപ്രാപ്തംിയുംം ഭിൗതിികാ 
സേനട്ടിങ്ങളും സംബന്ധിച്ചുംമുള്ള സ്ഥാിതിിവിിവിര
കാണക്കുകാളാാണ് ലഭിിക്കുകാ. സര്സേവ്വയിലൂടെെ 
ലഭിിക്കുന്ന തിിരിച്ച�ിവുംകാളും, അനുഭിവിപിാഠി
ങ്ങളും, മാതൃകായാക്കാാവുംന്ന പിദ്ധിതിികാളുടെെ 
വിിവിരങ്ങളും പ്രാസേദശികാ സര്ക്കാാരുകാള്ക്കാ് 
പുതിിയ തിലത്തില് പിദ്ധിതിികാടെളാ സേനാക്കാി
ക്കാാണുവിാനും, രൂപിീകാരിക്കുവിാനും, നെപ്പി
ലാക്കാാനും വിികാസനത്തിന് പുതിിയ ദിശ 
തിടെന്ന നല്കുവിാനും സഹിായിക്കും. മാത്രാ
വുംമല്ലാ പിതിിനാലാം പിദ്ധിതിിക്കാാലയളാവിില് 
ഏടെറ്റിടുക്കാാനുസേ�ശിക്കുന്ന പിദ്ധിതിികാളുടെെ 
ഗുണനിലവിാരവുംം ഫലപ്രാപ്തംിയുംം വിര്ദ്ധിി
പ്പിക്കാാന് ആവിശാമായ പിരിജ്ഞാാനവുംം 
ലഭിിക്കും എന്നതി് ടെകാാണ്ടുതിടെന്ന ഈ 
സര്ടെവ്വ പ്രാധാനാമര്ഹിിക്കുന്നും. 

ടെവിബ് ലൈസറ്റി്: dcproundsurvey.
kerala.gov.in
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 5. ഈസ്വ് ഓഫ് ലിവിംഗ്് സ്വര്റ്റോ� - 2020
SECC-2011 ടെല സാമൂഹിികാ സാ�

ത്തികാ സ്ഥാിതിിയുംടെെ അെിസ്ഥാാനത്തില് 
ഗ്രാാമീണ കുടുംബങ്ങളുടെെ ഉന്നമനം ലക്ഷംാം
വിച്ച് സേകാന്ദ്ര സര്ക്കാാര് നെപ്പിലാക്കാിയ 
ഫ്ലാാഗ്ഷിപ്പ് സേപ്രാഗ്രാാമുകാള്, പിദ്ധിതിികാള് 
എന്നിവി ഗ്രാാമീണ സേമഖ്യാലയില് നെത്തിയ 
ഇ െ ടെ പി െ ലും കാ ള്  വി ഴി ി  ഇ ല്ലാ ാ യ്മ യും ടെ െ 
സൂ�ികായുംടെെ സേതിാതിില് ഉണ്ടിായ മാറ്റിങ്ങള് 
വിിലയിരുത്തടെപ്പടുകാ എന്നതിാണ് ഈസ് 
ഓഫ് ലിവിിംഗ് (EoL) സര്സേവ്വയിലൂടെെ സേകാന്ദ്ര 
ഗ്രാാമമന്ത്രിാലയം ലക്ഷംാംവിച്ചതി്. രാജാടെത്ത 
ഗ്രാാമീണ അെിസ്ഥാാന സൗകാരാങ്ങള് വിികാ
സിപ്പിക്കുന്നതിിനായി സേകാന്ദ്രസര്ക്കാാര് 
ധാരാളാം തുംകാ ടെ�ലവിഴിിക്കുകായുംം, ജനങ്ങ
ളുടെെ ആവിശാാധിഷ്ഠിിതിമായി ആസൂത്രാണം 
നെത്തുകായുംം, സാമൂഹിികാ മൂലധനനിസേക്ഷംപിം 
നെത്തുകായുംം, കാാര്ഷികാ, കാാര്ഷിസേകാതിര 
സേമഖ്യാലകാളാില് ഉപിജീവിന അവിസരങ്ങള് 
സൃഷ്ടിിക്കുകായുംം ടെ�യ്തിട്ടുണ്ടി്. ബഹുമുഖ്യാ ദാരി
ദ്ര്യാത്താല് വിലയുംന്ന ഗ്രാാമീണ ജനതിയുംടെെ 
ജീവിിതിനിലവിാരം ഉയര്ത്തുന്നതിിനുതികുന്ന 
ഒരു ഗ്രാാമീണ ആവിാസവിാവിസ്ഥാ സൃഷ്ടിി
ക്കുന്നതിിനുള്ള �ില മുടെന്നാരുക്കാങ്ങള് 
നെത്തുവിാന് ഈ സര്ടെവ്വ പ്രാസേദശികാ 
സര്ക്കാാരുകാള്ക്കാ് ഏടെ� പ്രസേയാജനടെപ്പ
ടും. ഈസ് ഓഫ് ലിവിിംഗിടെ� പ്രധാന 
ഘ െ കാ ങ്ങ ളാ ായ ി  കാ ണ ക്കാ ാ ക്കു ന്ന തി ് 
പിാര്പ്പിെം, ശു�ിതിവം, ലൈവിദുതിി, ഊര്ജ്ജ
ലഭിാതി, എല് .പിി. ജി. കാണക്ഷംന്, ആസേരാഗാ 
ഇന് ഷു�ന്സ്, ദുര്ബല വിിഭിാഗങ്ങള്ക്കാ് 
ടെപിന്ഷന്, വിിദാാഭിാാസം, ഭിക്ഷംാസുരക്ഷം, 
പൂരകാ സേപിാഷകാാഹിാരം എന്നിവിയാണ്. 
ടെവിബ് ലൈസറ്റി് : https//eol.nic.in 

6. �ില്ലാാ പിദ്ധതികാൾ (District Plans)
ജില്ലാകാളാിടെല വിികാസന പ്രവിര്ത്തന

ങ്ങള് ഏസേകാാപിിപ്പിക്കുന്ന ഭിരണഘെനാ 
സമിതിിയായ ജില്ലാാ പ്ലാാനിംഗ് കാമ്മറ്റിികാളുടെെ 
(District Planning Committees) സേനതൃ
തിവത്തില് എല്ലാാ ജില്ലാകാളാിലുംം സമഗ്രാ വിികാ
സനത്തിന് ഒരു സംസേയാജിതി സമീപിനം 
സവീകാരിച്ചുംടെകാാണ്ടി് 2018-ല് ജില്ലാാ പിദ്ധി
തിികാള്ക്കാ് രൂപിം നല്കാിയിട്ടുണ്ടി്. പ്രാസേദ
ശികാവുംം, ധനപിരവുംം, വികുപ്പുംതിലത്തിലുംമു
ള്ള വിികാസന സാദ്ധിാതികാളും ബഹുതില 
ആസൂത്രാണസാധാതികാളും സമനവയിപ്പിച്ച് 
ടെകാാണ്ടുള്ള സമഗ്രാമായ ഒരു വിികാസന 
കാാഴ്ചപ്പാൊണ് ഓസേരാ ജില്ലാാ പിദ്ധിതിിയുംം 
മുസേന്നാട്ടി് വിയ്ക്കുന്നതി്. വിിവിിധതിലത്തിലുംള്ള 
പ്രാസേദശികാ സര്ക്കാാരുകാളുടെെയുംം വികുപ്പുംകാളു

ടെെയുംം വിിവിിധ പിദ്ധിതിികാളുടെെ സംസേയാജനം 
സേപ്രാത്സാഹിിപ്പിക്കുവിാനും പുതിിയ വിികാസന 
സാധാതികാള് നിര്വ്വഹിണസേയാഗാമാക്കു
ന്നതിിനും ജില്ലാാ പിദ്ധിതിികാള് ലക്ഷംാംവി
യ്ക്കുന്നും. ജില്ലാാ പിദ്ധിതിി മുസേന്നാട്ടുവിയ്ക്കുന്ന 
വിികാസന സംസേയാജന ഏസേകാാപിന സാധാ
തികാളും സേമല്തിട്ടി് കാീഴി് ത്തട്ടി് നിര്സേ�ശങ്ങളും 
പിതിിനാലാം പിദ്ധിതിി രൂപിീകാരണത്തില് 
പ്രാസേദശികാ സര്ക്കാാരുകാള്ക്കാ് �ഫര് 
ടെ�യ്യാാനുള്ള ഏറ്റിവുംം പ്രധാനടെപ്പട്ടി ഒരു സേരഖ്യാ 
തിടെന്നയായിരിക്കും. 

7. പിട്ട്ികാ�ാതി-പിട്ട്ികാവര്ഗ്ഗം
വിഭാാഗ് സ്വര്റ്റോ�കാൾ 

പിട്ടിികാജാതിി-പിട്ടിികാവിര്ഗ്ഗ വിിഭിാഗക്കാാര്
ക്കാ് പ്രാസേദശികാ പിദ്ധിതിികാളാില് നല്കുന്ന 
മുന്ഗണന സംസ്ഥാാനടെത്ത വിിസേകാന്ദ്രീകൃതിാ
സൂത്രാണത്തിടെ� പ്രധാന പ്രസേതിാകാതികാളാില് 
ഒന്നാണ്. 2011-ടെല ടെസന്സസ് പ്രകാാരം 
സംസ്ഥാാനടെത്ത പിട്ടിികാജാതിി ജനസംഖ്യാാ 
ആടെകാ ജനസംഖ്യാായുംടെെ 9.10% ആണ്. 
എന്നാല് സംസ്ഥാാന പിദ്ധിതിി വിിഹിിതിത്തി
ടെ� 9.81% തുംകായാണ് പിട്ടിികാജാതിി വിിഭിാഗ
ക്കാാരുടെെ വിികാസനത്തിനായി സംസ്ഥാാന 
സര്ക്കാാര് മാറ്റിിവിയ്ക്കുന്നതി്. അസേതി സേപിാടെല 
ആടെകാ ജനസംഖ്യാായുംടെെ 1.45% വിരുന്ന 
പിട്ടിികാവിര്ഗ്ഗ വിിഭിാഗക്കാാരുടെെ വിികാസന
ത്തിനായി സംസ്ഥാാന പിദ്ധിതിിയുംടെെ 2.83% 

തുംകായാണ് വികായിരുത്തുന്നതി്. 2020-21-ല് 
പിട്ടിികാജാതിി-പിട്ടിികാവിര്ഗ്ഗ വിിഭിാഗ വിികാസ
നത്തിനായി പ്രാസേദശികാ സര്ക്കാാരുകാള്
ക്കാ് യഥാാക്രമം 1,487.39, 183.10 സേകാാെി 
രൂപിയുംം 2021-22-ല് യഥാാക്രമം 1,221.25, 
183.10 സേകാാെി രൂപിയുംം വികായിരുത്തിയിട്ടു
ണ്ടി്. ജനകാീയാസൂത്രാണം ആരംഭിിച്ചിട്ടി് 25 
വിര്ഷം പിിന്നിടെട്ടിങ്കാിലുംം ഈ വിിഭിാഗങ്ങളുടെെ 
സമഗ്രാവുംം സുസ്ഥാിരവുംമായ വിികാസനവുംം 
ജീവിസേനാപിാധിയുംം സാധാമാക്കുന്ന പിദ്ധി
തിികാളും പിരിപിാെികാളും ആസൂത്രാണം ടെ�യ്യു
ന്നതിില് പ്രാസേദശികാ സര്ക്കാാര് ഇനിയുംം 
കൂടുതില് ശ്രദ്ധി ടെകാാടുസേക്കാണ്ടിതിായിട്ടുണ്ടി് 
എന്നാണ് പില �ിസേപ്പാര്ട്ടുകാളും ചൂണ്ടിിക്കാാ
ണിക്കുന്നതി്. 2010-ല് സംസ്ഥാാനസര്ക്കാാര്, 
പിട്ടിികാജാതിി സസേങ്കാതിങ്ങളുടെെയുംം കുടുംബ
ങ്ങളുടെെയുംം അെിസ്ഥാാന വിിവിരസേശഖ്യാരണ 
സര്സേവ്വ നെത്തുകായുംണ്ടിായി. അസേതിസേപിാടെല 
പിട്ടിികാവിര്ഗ്ഗ വിിഭിാഗങ്ങളുടെെ സാ�ത്തികാ 
സാമൂഹിികാ സര്സേവ്വ 2020-ലുംം നെത്തി 
�ിസേപ്പാര്ട്ടുകാള് പു�ത്തി�ക്കാിയിട്ടുണ്ടി്. സേമല്
വിിഭിാഗങ്ങളും വിികാസനവുംമായി ബന്ധടെപ്പട്ടി 
പിദ്ധിതിി ആസൂത്രാണത്തില് പ്രാസേദശികാ 
സര്ക്കാാരുകാള്ക്കാ് ഏടെ� സഹിായകാരമായ 
വിിവിരങ്ങളാായിരിക്കും ഈ രണ്ടി് സര്സേവ്വ 
�ിസേപ്പാര്ട്ടുകാളും നല്കുകാ.

8. വകുപ്പുതല സ്ഥിിതിവിവ�ക്കണ
ക്കുകാൾ/റിിറ്റോ�ാര്ട്ടുകാൾ 

സ്റ്റാറ്റിസ്/വിികാസന �ിസേപ്പാര്ട്ടുകാള് 
തിയ്യാാ�ാക്കുസേ�ാഴും വിിവിിധ വിികാസന പിദ്ധി
തിികാള് ആസൂത്രാണം ടെ�യ്യുസേ�ാഴും ഏടെ� 
സഹിായകാമായ വിിവിരങ്ങളാാണ് ഓസേരാ 
വികുപ്പുംകാളും, സാ�ത്തികാ സ്ഥാിതിിവിിവിരക്കാ
ണക്കാ് വികുപ്പുംം വിര്ഷാവിര്ഷം പ്രസിദ്ധിീകാ
രിക്കുന്ന വികുപ്പുംതില സ്ഥാിതിിവിിവിര കാണക്കു
കാളാില് നിന്നുംം മറ്റി് വിിവിിധ �ിസേപ്പാര്ട്ടുകാളാില് 
നിന്നുംം ലഭിിക്കുകാ. സംസ്ഥാാനടെത്ത എല്ലാാ 
വികുപ്പുംകാളും ജില്ലാാ പ്രാസേദശികാതില പിദ്ധിതിി 
വിിവിരങ്ങള് ഉള്ടെക്കാാള്ളിച്ച്  ടെകാാണ്ടി് 
�ിസേപ്പാര്ട്ടുകാള് പ്രസിദ്ധിീകാരിക്കുന്നുംണ്ടി്. 
ഓസേരാ വികുപ്പുംം ഏടെറ്റിടുത്ത് നെപ്പിലാക്കുന്ന 
സേകാന്ദ്ര സംസ്ഥാാന പിദ്ധിതിികാള് സംബ
ന്ധിച്ച വിിവിരങ്ങള് PLANSPACE എന്ന 
സേസാഫ്റ്റ്് ടെവിയ�ില് (www.planspace.
kerala.gov.in) നിന്നുംം ലഭിിക്കുന്നതുംമാണ്. 
പിദ്ധിതിികാള് ആസൂത്രാണം ടെ�യ്യുസേ�ാള് 
സേകാന്ദ്ര, സംസ്ഥാാന, പ്രാസേദശികാ തിലത്തില് 
സംസേയാജനം സാദ്ധിാമാക്കുന്നതിിനും ഇരട്ടിി
പ്പുംകാള് ഒഴിിവിാക്കുവിാനും ഈ വിിവിരങ്ങള് 
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ഏടെ� സഹിായകാമാണ് .  പ്രാസേദശികാ 
സര്ക്കാാരുകാളുടെെ പിദ്ധിതിി രൂപിീകാരണ 
സേമാണിറ്റി�ിംഗ് സേസാഫ്റ്റ്് ടെവിയര് െulekha 
യുംം (https//plan.Isgkerala.gov.in ) 
പിദ്ധിതിി ആസൂത്രാണവുംമായി ബന്ധടെപ്പട്ടി ഒട്ടി
നവിധി വിിവിരങ്ങള്ക്കാ് പ്രാസേദശികാ സര്ക്കാാ
രുകാള്ക്കാ് ആശ്രയിക്കാാവുംന്ന ഒന്നാണ്. 

9. മാ�് സ്ഥിിതിവിവ� സ്വാധാംതകാൾ  
സേമല് പ്രതിിപിാദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാിതിിവിിവിര 

സാധാതികാള്ക്കാ് പു�സേമ ഓസേരാ പ്രാസേദശികാ 
സര്ക്കാാരുകാളും ഒ�തിാം പിദ്ധിതിി മുതില് 
ഇസേങ്ങാട്ടി് ഓസേരാ പിദ്ധിതിി ആരംഭി കാാലത്ത് 
തിയ്യാാ�ാക്കാിയ വിികാസന �ിസേപ്പാര്ട്ടുകാള്, 
സ്റ്റാറ്റിസ് �ിസേപ്പാര്ട്ടുകാള്, വിാര്ഷികാ പിദ്ധി
തിികാള്, പ്രാസേദശികാ തിലത്തില് നെത്തിയിട്ടു
ള്ള പിഠിനങ്ങള് എന്നിവിയുംം ആസൂത്രാണ പ്ര
ക്രിയയില് പ്രസേയാജനടെപ്പടുത്താം. ഇതിിനും 
പു�സേമ അംഗപിരിമിതിരുടെെ സര്ടെവ്വ ( 2015) 
അെക്കാം നിരവിധി സര്ടെവ്വകാളും �ിസേപ്പാര്ട്ടുകാളും 
പ്രാസേദശികാ ആസൂത്രാണത്തിന് സഹിായകാ
രമാം വിിധം ഇന്ന് ലഭിാമാണ്. 

ജനകാീയാസൂത്രാണം കാാല്നൂറ്റിാണ്ടി് 
പിിന്നിട്ടി ്  ഇന്ന് രണ്ടിാം ഘട്ടിത്തിസേലക്കാ് 
കാെക്കുകായാണ്. സംസ്ഥാാനം നാളാിതുംവിടെര 
മാനവി വിികാസനത്തിലുംം വിിസേകാന്ദ്രീകൃതി 
ജനാധിപിതിാ ഭിരണനിര്വ്വഹിണത്തിലുംം 

നെത്തിയ അെയാളാടെപ്പടുത്തലുംകാളും, സേനട്ടി
ങ്ങളും സുസ്ഥാിരമായി നിലനിര്ത്തിടെക്കാാ
ണ്ടി് തിടെന്ന സേവിണം പുതിിയ കാാലത്തിടെ� 

ടെവില്ലുവിിളാികാടെളാ സേനരിൊന് സാധിക്കുന്ന 
രീതിിയില് ഈ വിികാസന മാതൃകാടെയ 
മുസേന്നാട്ടുടെകാാണ്ടി് സേപിാകാാന്. ദ്രുതിഗതിിയില് 
മാറ്റിങ്ങള് സംഭിവിിക്കുന്ന ആസേഗാളാവില്കൃതി 
സേലാകാത്തിടെ� ഭിാഗമായി നാം മാറുസേ�ാള് 
ആസേഗാളാ നിലവിാരത്തിലുംള്ള സ്ഥാാപി
നങ്ങളാായി നമ്മുടെെ പ്രാസേദശികാ സര്ക്കാാ
രുകാളും മാറുന്ന തിലത്തിസേലക്കുള്ള �ില 
വിികാസന സമീപിനങ്ങളും, കാാഴ്ചപ്പാടുകാളും, 
തിന്ത്രിങ്ങളും പ്രാസേദശികാ സര്ക്കാാരുകാള് 
അവിരുടെെ പിദ്ധിതിി രൂപിീകാരണത്തിലുംം, 
നിര്വ്വഹിണത്തിലുംം, സേമാണിറ്റി�ിംഗിലുംം സവീ
കാരിസേക്കാണ്ടിതിായിട്ടുണ്ടി്.

ശക്താമായ ഒരു പ്രാസേദശികാ സ്ഥാി
തിിവി ിവിര  കാണക്കാ്  സംവി ിധാനത്തി
ടെ� സാന്നിധാം അതിിന് അനിവിാരാം 
തിടെന്നയാണ്. എങ്കാില് മാത്രാസേമ സുസ്ഥാിര
വിികാസന ലക്ഷംാങ്ങള് സേനെിടെയടുക്കുന്നതിി
നും സമ്പൂര്ണ്ണം പിരിവിര്ത്തനം സാദ്ധിാമാക്കു
ന്നതിിനുമുള്ള സേകാന്ദ്രബിന്ദുക്കാളാായി നമ്മുടെെ 
പ്രാസേദശികാ സര്ക്കാാരുകാള് മാറുകായുംള്ളൂ. 
അത്തരം �ില ഉ�ച്ച കാാല്വിയ്പുകാളാാണ് 
14-ാം പിദ്ധിതിിയില് രൂപികാല്പ്പന ടെ�സേയ്യാ
ണ്ടിതി്. 

1

ലേ�ഖികന് സിംസ്ഥാോന ആസൂത്രണി ലേ�ോര്ഡിില് 
മെഡിപ്യൂൂട്ടിി ഡി�റാക്ടറാോണി്.


യ  ാ  
 ക്ടോ ാ  

ക്ടോ ാ ത്ത്  ാ ായ ാ  
ാ ക്ടോ ാ  ക്ടോ ാ  ാരാത്ത്

 ാപ ായ  
ാക്ടോ  ാ  ാ  

ത്ത്ക്ടോ    
പ  ാ ാ  

 ാക്ടോ  
ാ   പ  

പ രാ ത്ത്  
ത്ത്  ക്ടോ ാ  
രാക്ടോ ായ ്  
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സംസ്ഥാാനടെത്ത ടെമാത്തം ആഭിാന്തംര 
ഉല്പാാദനത്തിടെ� 3.33% സംഭിാവിന 

ടെ�യ്യുന്നതി് മൃഗസംരക്ഷംണ സേമഖ്യാലയാണ്. 
ഇതി്  ടെമാത്തം കാാര്ഷികാ ആഭിാന്തംര 
ഉല്പാാദനത്തിടെ� 29.18% ആണ്. മൃഗസംര
ക്ഷംണ സേമഖ്യാലടെയന്നതി് സേകാവിലം ദാരിദ്ര്യാ 
നിര്മ്മാര്ജ്ജസേനാപിാധിടെയന്ന നിലയില് 
നിന്നുംം ഭിക്ഷംാ സുരക്ഷം, ടെതിാഴിില്, വിരുമാനം 
എന്നിവി പ്രദാനം ടെ�യ്യുന്ന ഒന്നായി നമ്മുടെെ 
സംസ്ഥാാനത്ത് മാ�ിയിട്ടുണ്ടി്. 

ഏതിാനും വിര്ഷങ്ങളാായി വിന്തിിരിച്ച
െികാളും വിന്പ്രതിിസന്ധികാളും പില സേമഖ്യാല
ടെയയുംംസേപിാടെല മൃഗസംരക്ഷംണ സേമഖ്യാലയ്ക്കും 
സേനരിസേെണ്ടിി വിന്നും. കാഴിിഞ്ഞ വിര്ഷങ്ങളാില് 
ഉണ്ടിായ പ്രളായവുംം ഇസേപ്പാള് വിാാപിിച്ചും
ടെകാാണ്ടിിരിക്കുന്ന ടെകാാവിിഡ്്-19 സേരാഗവും
ടെമല്ലാാം നമ്മുടെെ കാാര്ഷികാ മൃഗപിരിപിാലന 

സേമഖ്യാലകാടെളായുംം സേനരിട്ടി് ബാധിക്കുകായാണ്. 
കാാര്ഷികാസേമഖ്യാല സേകാരളാത്തില് ഒട്ടിനവിധി 
പ്രതിിസന്ധികാസേളായുംം തിിരിച്ചെികാസേളായുംം 
സേനരിടുന്ന ഈ കാാലഘട്ടിത്തിലുംം മൃഗസം
രക്ഷംണസേമഖ്യാല വിളാര്ച്ചയിലൂടെെയാണ് 
മുസേന്നാട്ടുസേപിാകുന്നതി്. മൃഗസംരക്ഷംണസേമഖ്യാ
ലയിടെല വിികാസന പിദ്ധിതിികാള് ഫലപ്രാ
പ്തംിയിസേലക്കാാടെണന്ന് ടെതിളാിയിക്കുന്നതിാണ് 
ഇരുപിതിാം കാന്നുംകാാലി ടെസന്സസിടെല 
പിക്ഷംിമൃഗാദികാളുടെെ വിര്ദ്ധിനവി് സൂ�ിപ്പി
ക്കുന്നതി്.

വിരുമാനം നിലച്ചും വിിസേദശങ്ങളാില് 
നിന്നുംം അയല്സംസ്ഥാാനങ്ങളാില് നിന്നുംം 
സവന്തംം നാട്ടിിസേലക്കാ് തിിരിടെച്ചത്തുകായാണ് 
മലയാളാികാളും. ഇത്തരത്തില് പ്രതിിസന്ധി 
സേനരിടുന്ന ജനവിിഭിാഗങ്ങള് പിലരും ഇന്ന് 
മൃഗസംരക്ഷംണസേമഖ്യാലയിടെല പ്രവിര്ത്തന
ങ്ങളാിസേലക്കാ് തിിരിയുംകായാണ്. തിാരതിസേമാന 

കു�ഞ്ഞ മുതില്മുെക്കാ് എന്നതിാണ് മൃഗസം
രക്ഷംണസേമഖ്യാലടെയ സേവി�ിട്ടി് നിറുത്തുന്നതി്.

വകു�ിളെ� ലക്ഷ്യംംങ്ങൾ
•  സേകാരളാത്തിടെല കാന്നുംകാാലി/വിളാര്ത്തുപിക്ഷംി 

സ�ത്തിടെ� ആസേരാഗാസംരക്ഷംണം.
•  കാന്നുംകാാലി വിര്സേഗ്ഗാദ്ധിാരണ പിരിപിാെികാള്
•  ഭിക്ഷംാ- ഉല്പ്പന്നങ്ങളാായ പിാല്, മാംസം, 

മുട്ടി  എന്നിവിയുംടെെ ഉല്പിാദന വിര്ദ്ധിനവ്ി
•  സേരാഗപ്രതിിസേരാധവുംം �ികാിത്സാ സൗകാ 

രാവുംം  ടെമച്ചടെപ്പടുത്തുകാ
•  വിിജ് ഞാാനവിാാപിന പിരിശീലന സൗകാ

രാങ്ങള് വിിപുലടെപ്പടുത്തുകായുംം ബഹുജ
നപിങ്കാാളാിത്തത്തിടെ� അെിത്ത�യില് 
ജനകാീയാസൂത്രാണ പ്രക്രിയയില് കൂെി 
സാധാരണ ജനങ്ങള്ക്കാ് മൃഗപിരിപിാല
നടെത്തക്കു�ിച്ചുംള്ള ശാസ്ത്രീീയ പിരിജ്ഞാാനം 

പ്രാസേ�ശിികാ �ാമ്പത്തിികാവാികാ�ന� ലാക്ഷ്യയമാിട്ട്്

മൃഗ��രക്ഷ്യണ വാകുപ്പി്
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ലഭിാമാക്കുന്നതിിനും ഉല്പിാദന ക്ഷംമതി 
ലൈകാവിരിക്കുന്നതിിനും, ടെതിാഴിിലവിസര
ങ്ങളും സര്സേവ്വാപിരി മൃഗസ�ത്്ത വിര്ദ്ധിി
പ്പിക്കുന്നതിിനുമുള്ള വിികാസന പ്രവിര്ത്ത
നങ്ങള് സമയബന്ധിതിമായി നെപ്പിലാ
ക്കുകാ.

 • ജന്തുജനാസേരാഗ നിയന്ത്രിണത്തിലൂടെെ 
ടെപിാതും ജനസേരാഗാസംരക്ഷംണം ഉ�പ്പും
വിരുത്തുകാ

പ്രധാാ� പിദ്ധതികാൾ
പ്രതിറ്റോ�ാധാ കുത്തിിവയ്പ്് തീവ്രയിജ്ഞങ്ങൾ 

മൃഗസംരക്ഷംണ വികുപ്പിന്  കാീഴിില് 
പ്രവിര്ത്തിക്കുന്ന അനിമല് ഡ്ിസീസ് 
കാൺസേട്രിാള് സേപ്രാജക്ട് (ADCP) ആണ് 
സേരാഗപ്രതിിസേരാധ പ്രവിര്ത്തനങ്ങള്ക്കാ് 
ചുക്കാാന് പിിെിക്കുന്നതി്. വിര്ഷം സേതിാറും 
രണ്ടി് തിവിണവിീതിം സംഘെിപ്പിക്കുന്ന 
ഭിവിനസന്ദര്ശനം വിഴിി സംസ്ഥാാനടെത്ത 
മുഴുവിന് കാന്നുംകാാലികാള്ക്കും കുളാമ്പുസേരാ
ഗത്തിടെനതിിടെര പ്രതിിസേരാധ കുത്തിവിയ്പ്് 
നല്കുന്ന സേഗാരക്ഷംാ പിദ്ധിതിിയാണ് ഇതിില് 
പ്രധാനം. കൂൊടെതി ആെ് വിസന്തം, സേകാാഴിി - 
തിാ�ാവി് സേരാഗങ്ങള് എന്നിവിടെ�തിിടെരയും
ള്ള പ്രതിിസേരാധ കുത്തിവിയ്പ്പുംകാളും എ.ഡ്ി.
സി.പിി സംഘെിപ്പിക്കുന്നും. 

കാന്നുകാാലി ഇൻഷവറിൻസ്വ് പിദ്ധതി  
(റ്റോഗ്ാസ്വമൃദ്ധി)

കാന്നുംകാാലികാള്ക്കും ക്ഷംീരകാര്ഷകാ
ര്ക്കും മൃഗസംരക്ഷംണ വികുപ്പ് മുസേഖ്യാന സമഗ്രാ 
കാന്നുംകാാലി ഇന്ഷവ�ന്സ് പിദ്ധിതിിയിലൂടെെ 
പിരിരക്ഷം ഉ�പ്പാക്കുന്നും. ഇന്ന് സംസ്ഥാാ
നത്ത് ലഭിാമായ കാന്നുംകാാലി ഇന്ഷവ�
ന്സ് പിദ്ധിതിികാളാില് വിച്ച് ഏറ്റിവുംം കു�ഞ്ഞ 
പ്രീമിയം നിരക്കാ് എന്നതിാണ് ഈ പിദ്ധിതിി
യുംടെെ ആകാര്ഷണം .

•  ഉരുക്കാളുടെെ മരണത്തിനും (death) 
ഉതി്പിാദന പ്രതിുതി്പിാദനക്ഷംമതിാ 
നഷ്ടിത്തിനുമുള്ള (PTD) പിരിരക്ഷംയാണ് 
പ്രസ്തുതി പിദ്ധിതിി മുസേഖ്യാന നല്കുന്നതി് .

•  ഒരു വിര്ഷം, മൂന്ന് വിര്ഷം എന്നീ കാാല
യളാവുംകാളാിസേല�് പിദ്ധിതിി പ്രകാാരം 
ഇന്ഷവ�ന്സ് പിരിരക്ഷം ലഭിാമാണ് . 

•  സമയബന്ധതിിമായി നഷ്ടിപിരിഹിാര 
തുംകാ (claim amount) കാര്ഷകാ
ടെ� ബാങ്കാ് അക്കാൗണ്ടിിസേല�് സേനരിട്ടി് 
നല്കുന്നും.

•  ജന�ല് വിിഭിാഗത്തിന ്  പ്രീമ ിയം 
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തുംകായുംടെെ 50% വുംം എസ്.സി/എസ്.െി. 
വിിഭിാഗത്തിന് 70% വുംം പിദ്ധിതിി പ്രകാാരം 
സബ്സിഡ്ി നല്കും. 

•  ജന�ല് വിിഭിാഗത്തിന് 65,000 രൂപി വിില
യിലുംള്ള പിശുവിിടെന ഒരു വിര്ഷസേത്ത�് 
ഇന്ഷവര് ടെ�യ്യുവിാന് 635 രൂപിയുംം മൂന്നും 
വിര്ഷസേത്ത�് 1,577 രൂപിയുംം പ്രീമിയ
മായി നല്കാിയാല് മതിിയാകും . 

•  എസ്.സി/എസ്.െി. വിിഭിാഗത്തിന് 65000 
രൂപി വിിലയിലുംള്ള പിശുവിിടെന ഒരു 
വിര്ഷസേത്ത�് ഇന്ഷവര് ടെ�യ്യുവിാന് 
381 രൂപിയുംം മൂന്ന് വിര്ഷസേത്ത�് 947 
രൂപിയുംം പ്രീമിയമായി നല്കാിയാല് 
മതിിയാകും.

പ്രറ്റോതംകാ കാന്നുകാാലി വികാസ്വ� – 
റ്റോഗ്ാവര്ദ്ധി�ി പിദ്ധതികാൾ

സംസ്ഥാാനത്ത് ശരാശരി 4 ലക്ഷം
സേത്താളാം കാന്നുംക്കുട്ടിികാള് ജനിക്കുന്നതിാ
യാണ് കാണക്കാാക്കുന്നതി്. ഇതിില് 2 ലക്ഷം
സേത്താളാം പിശുക്കുട്ടിികാളാാണ്. ഇപ്രകാാരം 
ജനിക്കുന്ന മുഴുവിന് പിശുക്കുട്ടിികാള്ക്കും 
ശാസ്ത്രീിയ പിര ി�രണം ലഭി ിക്കുന്നില്ലാ. 

അതിിനാല് പിശുക്കുട്ടിികാടെളാ ദടെത്തടുത്ത് 
മൃഗസംരക്ഷംണവികുപ്പ് നെപ്പിലാക്കുന്ന 
കാന്നുംക്കുട്ടിി പിരിപിാലന-സേഗാവിര്ദ്ധിിനി പിദ്ധി
തിികാളുടെെ കാീഴിില് ടെകാാണ്ടു വിരുന്നും. കാന്നും
ക്കുട്ടിിയുംടെെ വിളാര്ച്ച ലക്ഷംാമാക്കാി ശാസ്ത്രീീയ
മായ തിീറ്റിയുംടെെ ആവിശാകാതി കാണക്കാാക്കാി 
സബ്സിഡ്ി നിരക്കാില് തിീറ്റിയുംം, ഇന്ഷവ�
ന്സ് പിരിരക്ഷംയുംം ശാസ്ത്രീീയ പിരിപിാലനവുംം 
ഉ�പ്പാക്കുന്നും. കാന്നുംകാാലികാളുടെെ ആദാപ്രസ
വിത്തിടെ� കാാലലൈദര്ഘാം കു�യ്ക്കുന്നതിിനും, 
പ്രസവിങ്ങള് തിമ്മിലുംള്ള ഇെസേവിളാ കു�യ്ക്കുന്ന
തിിനും, മികാച്ച ഉല്പ്പാദനസേശഷിയുംള്ള കാന്നും
കാാലികാളുടെെ തിലമു�ടെയ ഉരുത്തിരിടെച്ചടുക്കു
ന്നതിിനും ഈ പിദ്ധിതിി സഹിായകാമാണ്. 
ഒരു പിശുക്കുട്ടിി�് 12500/- രൂപി സബ്സിഡ്ി 
ലഭിിക്കുന്നും.

ഗുണറ്റോഭാാക്തൃ പിദ്ധതികാൾ
സ്കൂൾ പി�ൾട്രി ക്ലബ്് പിദ്ധതി

 സംസ്ഥാാനടെത്ത തിിരടെഞ്ഞടുക്കാടെപ്പട്ടി 
സര്ക്കാാര്/എയ്ഡ്ഡ്് സ്കൂളുകാളാിടെല 5 മുതില് 
9-ാം ക്ലാാസ് വിടെരയുംള്ള വിിദാാര്ത്ഥികാള്ക്കാ് 
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5 സേകാാഴിിക്കുഞ്ഞുങ്ങളും തിീറ്റിയുംം നല്കുന്ന 
പിദ്ധിതിിയാണിതി്. ഒരു വിിദാാലയത്തിടെല 
50 വിിദാാര്ത്ഥികാള്ക്കാ് വിീതിം പിദ്ധിതിി 
ആനുകൂലാം ലഭിിക്കും.

മാാതൃകാാ മൃഗ്സ്വം�ക്ഷ്യംണ ഗ്രാമാം
 സംസ്ഥാാനടെത്ത തിിരടെഞ്ഞടുക്കാടെപ്പട്ടി 

20 പിഞ്ചാായത്തുകാളാില് മൃഗസംരക്ഷംണ 
സേമഖ്യാലയിലുംള്ള പിദ്ധിതിികാള് നെപ്പിലാക്കാി 
മാതൃകാാ മൃഗസംരക്ഷംണ ഗ്രാാമമാക്കുകാ 
എ ന്ന  ല ക്ഷം ാ സേ ത്ത ാ ടെ െ  ആ വി ി ഷ്കര ി ച്ച 
പിദ്ധിതിിയാണിതി്. തിസേ�ശസവയംഭിരണ സ്ഥാാ
പിനങ്ങളുടെെ സഹികാരണസേത്താടെെയാണ് 
പിദ്ധിതിി നെപ്പിലാക്കുന്നതി്. അതിാതി് സേമഖ്യാ
ലാെിസ്ഥാാനത്തില് രൂപിം ടെകാാള്ളുന്ന സേപ്രാ
ജക്ടുകാള്ക്കാ് മൃഗസംരക്ഷംണ വികുപ്പിടെ�യുംം 
സഹിായമായി ഒരു പിഞ്ചാായത്തിന് 5 ലക്ഷംം 
രൂപി ധനസഹിായം ന�ി വിരുന്നും.

കൂടുകാ�ിൽ റ്റോകാാഴിി വ�ര്ത്തിൽ 
(�ഗ്� പ്രറ്റോദിശങ്ങ�ിൽ)

 സേകാാര്പ്പസേ�ഷന്, മുനിസിപ്പാലിറ്റിി പ്ര
സേദശങ്ങളാില് കൂടുകാളാില് സേകാാഴിിവിളാര്ത്തല് 

റ്റോഗ്ാട്ട്് സ്വാ�സൈല�് പിദ്ധതി
ഒരു ഗുണസേഭിാക്താാവിിന് 25,000 രൂപി 

ധനസഹിായം. 5 ടെപിണ്ണംാടും, 1 മുട്ടിനാടും 
നല്കുന്ന പിദ്ധിതിി.

വംാവസ്വായിികാാെിസ്ഥിാ�ത്തിിൽ 
ആെ് വ�ര്ത്തിൽ യൂണിറ്റുകാൾ

20 ആടുകാളാെങ്ങുന്ന (19 ടെപിണ്ണംാടും, 
1 മുട്ടിനാടും) യൂണിറ്റുംകാള് സ്ഥാാപിിക്കാാന് 
സഹിായം. ഒരു ഗുണസേഭിാക്താാവിിന് ഒരു 
ലക്ഷംം രൂപി ധനസഹിായം.

മാാംസ്വാവശംത്തിി�ായിി മൂ�ിക്കുട്ട്ി 
വ�ര്ത്തിൽ പിദ്ധതി

 1 മൂരിക്കുട്ടിി അെങ്ങുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിിന് 
10,000 രൂപി ധനസഹിായം നല്കും.

മൃഗ്സ്വം�ക്ഷ്യംണാവശംങ്ങൾക്കായിി 
കാര്ഷകാര് എടുത്തിിട്ടുള്ള റ്റോലാണുകാൾക്കുള്ള 
പിലിശ സ്വബ്്സ്വി ഡിി പിദ്ധതി

 മൃഗസംരക്ഷംണ സേമഖ്യാലയില് കാര്ഷകാര് 
എടുക്കുന്ന സേലാണുകാള് ദീര്ഘകാാല സേലാണു
കാളാായാണ് ബാങ്കുകാള് പിരിഗണിക്കുന്നതി്. 
ഇത്തരം സേലാണുകാള്ക്കാ് 10 മുതില് 12.5% 
വിടെര പിലിശയുംം ബാങ്കുകാള് ഈൊക്കുന്നും. 
അതിിനാല് ഇത്തരം സേലാണുകാളാിടെല പിലി
ശയിനത്തില് 5,000 രൂപി വിടെര പിരിധി 
നിശ്ചയിച്ച് സബ്സി ഡ്ി നല്കുന്നതിാണ് 
പിദ്ധിതിി.

 
റ്റോകാന്ദ്രാാവിഷ്കൃത പിദ്ധതികാൾ

സേകാന്ദ്രാവിിഷ്കൃതി പിദ്ധിതിികാള് സേകാന്ദ്രസ
ര്ക്കാാര് ഉെച്ച് വിാര്ത്തിട്ടുണ്ടി്. ഇതിിടെ� അെി
സ്ഥാാനത്തില് നാഷണല് ലൈലവി്സേസ്റ്റാ
ക്കാ് മിഷടെ� കാീഴിിലുംം, ലൈലവി് സേസ്റ്റാക്കാ് 
ടെഹില്ത്ത് ആ� ് ഡ്ിസീസ് കാൺസേട്രിാള് 
എന്ന രണ്ടി് മുഖ്യാാപിദ്ധിതിികാളുടെെ കാീഴിില് 
സേകാന്ദ്രാവിിഷ്കൃതി പിദ്ധിതിികാടെളാ അണിനിര
ത്തിയിട്ടുണ്ടി്. കുളാമ്പുസേരാഗ പ്രതിിസേരാധകു
ത്തി വിയ്പ്് പിരിപിാെി (NADCP- National 
Animal Disease Control Program) 
(ലൈലവി്  സേസ്റ്റാക്കാ്  ടെഹില്ത്ത് ആ� ് 
  ഡ്ിസീസ് കാൺസേട്രിാള് എന്ന മുഖ്യാാപിദ്ധി
തിിയുംടെെ കാീഴിിലുംള്ള 100% സേകാന്ദ്രാവിിഷ്കൃതി 
പിദ്ധിതിിയാണ് ) വിഴിിയാണ് കാന്നുംകാാലികാ
ള്ക്കാ് പ്രതിിസേരാധകുത്തിവിയ്പ്് നല്കാി കുളാ�് 
സേരാഗടെത്ത പ്രതിിസേരാധിക്കുന്നതി്. 

 സേകാന്ദ്രാവിിഷ്കൃതി പിദ്ധിതിിയായ നാഷണല് 
ലൈലവി്സേസ്റ്റാക്കാ് മിഷടെ� സഹിായസേത്താടെെ 
തിിരുവിനന്തംപുരം ജില്ലായിടെല പിാ�ശ്ശാാല

നെപ്പിലാക്കുന്ന പിദ്ധിതിി. കൂെ്, മുട്ടിസേക്കാാഴിി (5 
എണ്ണംം) എന്നിവിയുംള്പ്പടെെ 5,000 രൂപിയുംടെെ 
സഹിായം ഗുണസേഭിാക്താാവിിന് ലഭിിക്കും .
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യില് ഉള്ള ആടുവിളാര്ത്തല് സേകാന്ദ്രത്തിടെന 
മ ികാവിിടെ� സേകാന്ദ്രമായി  ഉയര്ത്തുന്ന 
പിദ്ധിതിി നെപ്പിലാക്കാി വിരുന്നും. ഇതിിനായി 
അെിസ്ഥാാന സൗകാരാ വിികാസനത്തിനും 
ആടുകാടെളാ (700) വിാങ്ങുന്നതിിനുമായി 3.2 
സേകാാെി രൂപി അനുവിദിച്ചിട്ടുണ്ടി് .

കൂൊടെതി മൃഗസംരക്ഷംണ സ്ഥാിതിിവിിവി 
രക്കാണക്കും സാ�ിള് സര്സേവ്വയുംം (വിിവിിധ 
തിര ം  കാ ന്നും കാ ാ ല ി  ഉ ല് പ്പ ന്ന ങ്ങ ളു ടെ െ 
ഉല്പിാദനം തിിട്ടിടെപ്പടുത്തുന്നതിിനായി നെത്തി
വിരുന്ന സംസേയാജിതി സാ�ിള് സര്സേവ്വകാള്), 
കാന്നുംകാാലി ടെസന്സസ് (100% സേകാന്ദ്രസ
ഹിായം) എന്നീ പിദ്ധിതിികാളും ഉണ്ടി്.

പ്രധാാ�ളെ�ട്ട് 
മാ�് പിദ്ധതികാൾ

മൃഗസംരക്ഷംണസേമഖ്യാലയില് ജീവിസേനാ 
പിാധി സഹിായ പിാസേക്കാജ് മൃഗസംരക്ഷംണ 
സേമഖ്യാലടെയ പുനരുദ്ധിരിക്കുന്നതിിനായി 77 
സേകാാെി രൂപിയുംടെെ ജീവിസേനാപിാധിസഹിായ 
പിാസേക്കാജിന് �ീബില്ഡ്് സേകാരളാ പിദ്ധിതിിയി
ലൂടെെ മൃഗസംരക്ഷംണ വികുപ്പിന് അനുമതിി 
ലഭിിച്ചും. പിശുവിളാര്ത്തല്, കാിൊരി വിളാര്
ത്തല് ശാസ്ത്രീീയമായ കാന്നുംകാാലി ടെതിാഴുത്ത് 
നിര്മ്മാണം, സബ്സിഡ്ി നിരക്കാില് കാാലി
ത്തീറ്റി, യന്ത്രിവില്ക്കാരണത്തിന് സഹിായം, 
തിീറ്റിപ്പുംല് ഉതി്പിാദനത്തിനുള്ള സഹിായം, 
പിന്നി, ആെ്, സേകാാഴിി, തിാ�ാവി് വിളാര്ത്തല് 
പിദ്ധിതിികാള്, കാന്നുംക്കുട്ടിി പിരിപിാലനത്തിനു
ള്ള ധനസഹിായം തുംെങ്ങി വിിവിിധങ്ങളാായ 
കാര്ഷകാസേക്ഷംമ പിദ്ധിതിികാളാാണ് പ്രസ്തുതി 
പിാസേക്കാജിലൂടെെ നെപ്പിലാക്കുന്നതി്. 77 സേകാാെി 
രൂപിയില് 2020-21 വിര്ഷം വിര്ഷം 64 
സേകാാെി രൂപി RKI അനുവിദിച്ചതിില് 87.5% 
ടെ�ലവിഴിിച്ചും. 2021-22 വിര്ഷവുംം പിദ്ധിതിി തുംെ
രുന്നതിാണ്. 

റ്റോകാ�� ചിിക്കൻ പിദ്ധതി 
മൃഗസംരക്ഷംണ വികുപ്പ് സേനാഡ്ല് 

ഏജന്സിയായി ഇ�ച്ചിസേക്കാാഴിി ഉതി്പിാദ
നത്തില് വിിപുലമായ രീതിിയില് സര്ക്കാാര് 
ഇെടെപിടുന്ന പിദ്ധിതിിയാണ് സേകാരളാ �ിക്കാന് 
പിദ്ധിതിി. മൃഗസംരക്ഷംണ വികുപ്പ്, പിൗള്ട്രിി 
വിികാസന സേകാാര്പ്പസേ�ഷന് (ടെകാ.എസ്.
പിി.ഡ്ി.സി.), കുടുംബശ്രീ, ബ്രഹ്മഗിരി ടെഡ്വി
ലപി്ടെമ�് ടെസാലൈസറ്റിി, മീറ്റി് സേപ്രാഡ്ക്ട്സ് 
ഓഫ് ഇന്തംാ എന്നിവിരുമായി സഹികാരി
ച്ചാണ് പിദ്ധിതിി നെപ്പിലാക്കുകാ. 63.11 സേകാാെി 
രൂപിയുംടെെ പിദ്ധിതിിയാണ് �ീബില്ഡ്് സേകാരളാ
യിലൂടെെ അനുമതിി ലഭിിച്ചിട്ടുള്ളതി്. 

•  കാിൊരി വിളാര്ത്തല് പിദ്ധിതിി - 27500 
രൂപി വിിലയുംള്ള കാിൊരിക്കാ് 15,000 
രൂപിയുംടെെ ധനസഹിായം നല്കുന്ന 
പിദ്ധിതിി.

•  കാാലിടെത്താഴുത്ത് നവിീകാരണം- 25,000 
രൂപിയുംടെെ ധനസഹിായം നല്കുന്ന 
പിദ്ധിതിി.

•  കാാലിത്തീറ്റി ധനസഹിായം - പ്രതിിമാസം 
1,000 രൂപി എന്ന നിരക്കാില് 6 മാസ
സേത്തക്കാ് കാാലിത്തീറ്റിക്കാ് ധനസഹിായം 
നല്കുന്ന പിദ്ധിതിി. 

•  ഡ്യ�ിഫാമുകാളുടെെ യന്ത്രിവില്ക്കാരണം 
- ഒരു ലക്ഷംം രൂപിയുംടെെ ധനസഹിായം 
നല്കുന്ന പിദ്ധിതിി. 

•  തിീറ്റിപ്പുംല്കൃഷിക്കാ് ധനസഹിായം - 
തിീറ്റിപ്പുംല്കൃഷി വിാാപിനത്തിന് ടെഹിക്ട
ടെ�ാന്നിന് മുപ്പതിിനായിരം രൂപിയുംടെെ 
ധനസഹിായം നല്കുന്ന പിദ്ധിതിി. 

•  ആടുവിളാര്ത്തല് പിദ്ധിതിി - 5 ടെപിണ്ണംാെി
ടെനയുംം ഒരു മുട്ടിനാെിടെനയുംം വിാങ്ങുന്ന
തിിന് 25,000 രൂപിയുംടെെ ധനസഹിായം 
നല്കുന്ന പിദ്ധിതിി. 

•  പിന്നി വിളാര്ത്തല് പിദ്ധിതിി - 10 പിന്നി 
കുഞ്ഞുങ്ങളുടെെ യൂണിറ്റിിന് അ�തിി
നായിരം രൂപിയുംടെെ ധനസഹിായം 
നല്കുന്ന പിദ്ധിതിി. 

•  തിാ�ാവി് വിളാര്ത്തല് പിദ്ധിതിി - ഒരു ഗുണ
സേഭിാക്താാവിിന് 10 തിാ�ാവി് കുഞ്ഞുങ്ങടെളാ 
നല്കുന്ന പിദ്ധിതിി. 1200 രൂപിയുംടെെ 
ധനസഹിായം ഓസേരാ ഗുണസേഭിാക്താാ
വിിനും നല്കുന്ന പിദ്ധിതിിയാണിതി്

•  മുട്ടിസേക്കാാഴിി വിളാര്ത്തല് -ഒരു ഗുണ
സേഭിാക്താാവിിന് 5 സേകാാഴിിക്കുഞ്ഞുങ്ങടെളാ 
നല്കുന്ന പിദ്ധിതിി. 500 രൂപിയുംടെെ 
ധനസഹിായം ഓസേരാ ഗുണസേഭിാക്താാ
വിിനും നല്കാാനാകും.

•  ശാസ്ത്രീീയ കാന്നുംക്കുട്ടിി പിരിപിാലനം - 
കാന്നുംക്കുട്ടിിക്കുള്ള തിീറ്റി, ഇന്ഷവ�ന്സ് 
തുംെങ്ങിയ ഘെകാങ്ങള് ഉള്ടെക്കാാള്ളി
ച്ചുംടെകാാണ്ടി് ശാസ്ത്രീീയ പിരിപിാലനം 
ഉ�പ്പുംവിരുത്തുന്ന പിദ്ധിതിി. ഒരു ഗുണ
സേഭിാക്താാവിിന് 12,500 രൂപി നിരക്കാില് 
ആനുകൂലാം നല്കാാനാകും.
തിസേ�ശസവയംഭിരണ സ്ഥാാപിനങ്ങളുടെെ 

ഭൂപ്രകൃതിിയുംം കാാര്ഷികാ സാഹി�രാങ്ങളും 
മൃഗസംരക്ഷംണ സേമഖ്യാലയിടെല സാധാതികാളും 
വിിലയിരുത്തിടെക്കാാണ്ടി് ഉ�ിതിമായ പിദ്ധി
തിികാള് ഏറ്റിടുത്ത് നെപ്പിലാക്കാാവുംന്നതിാണ്.

1

വിവരംങ്ങള്ക്ക്  കടപ്പാോട്  : മൃഗംസിംരംക്ഷണി വകുപ്പാ്

തറ്റോ�ശസ്വവയിംഭാ�ണ  സ്ഥിാപി�ങ്ങളുംം 
മൃഗ്സ്വം�ക്ഷ്യംണ വകുപ്പും 

 മൃഗസംരക്ഷംണ വികുപ്പിടെ� ഭൂരിഭിാഗം 
സ്ഥാാപിനങ്ങളും തിസേ�ശസവയംഭിരണ സ്ഥാാ
പിനങ്ങള്ക്കാ് ലൈകാമാ�ിയിട്ടുള്ളതിാണ്. മൃഗാ
ശുപിത്രാി�് മരുന്നും വിാങ്ങല്, അെിസ്ഥാാന 
സൗകാരാ വിികാസനം, സേകാാഴിി ,  ആെ് , 
കാന്നുംകാാലി വിളാര്ത്തല് പിദ്ധിതിികാള് തുംെ
ങ്ങിയവിയാണ് തിസേ�ശസവയംഭിരണ സ്ഥാാ
പിനങ്ങള് മുഖ്യാാന്തംിരം നെപ്പിലാക്കുന്നതി്. 
കൂൊടെതി, ടെതിരുവുംനായ നിയന്ത്രിണത്തിനു
ള്ള തിസേ�ശസവയംഭിരണ സ്ഥാാപിനങ്ങളുടെെ 
പിദ്ധിതിികാള്ക്കുള്ള സാസേങ്കാതിികാ സഹിായം 
മൃഗസംരക്ഷംണ വികുപ്പാണ് നല്കുന്നതി്. 
മൃഗസംരക്ഷംണ വികുപ്പുംം തിിരുവിനന്തംപുരം 
ജില്ലാാപിഞ്ചാായത്തും സംയുംക്താമായി ടെ�റ്റി
ച്ചല് ഫാമില് നിന്ന് നഗരപ്രസേദശത്തിസേലക്കാ് 
ശുദ്ധിമായ ഫാം ഫ്രഷ് പിാല് എത്തിക്കുന്ന 
"ഗ്രാീന് മില്ക്്കാ" പിദ്ധിതിി നെപ്പിലാക്കാി വിരുന്നും.

തറ്റോ�ശസ്വവയിംഭാ�ണ 
സ്ഥിാപി�ങ്ങൾക്ക് 
ഏളെ�ടുക്കാവുംന്ന  പിദ്ധതികാൾ

 തിസേ�ശസവയംഭിരണ സ്ഥാാപിനങ്ങള് 
വിഴിി നെപ്പിലാസേക്കാണ്ടി പിദ്ധിതിികാടെളാ സംബ
ന്ധിച്ച മാര്ഗ്ഗസേരഖ്യാക്കാ് വിിസേധയമായി ചുവിടെെ 
സേ�ര്ക്കുന്ന പിദ്ധിതിികാളുടെെ മാതൃകായില് 
പിദ്ധിതിികാള് എടെറ്റിടുത്ത് നെപ്പിലാക്കാാവും
ന്നതിാണ്.
•  പിശുവിളാര്ത്തല് പിദ്ധിതിി- രണ്ടു പിശുക്കാടെളാ 

വിാങ്ങുന്നതിിന്  60 ,000 രൂപിയുംടെെ 
ധനസഹിായം നല്കുന്ന പിദ്ധിതിി




രാ  ് ക്ടോ ാ  

ജ് യായ ക്ടോ ാ  പാ
ത്ത്  ായ രാ യ  
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1974 ടെല കുട്ടിികാളുടെെ സേദശീയ നയപ്ര
കാാരം സമൂഹിത്തി� തിാടെഴിക്കാിെ

യില്ടെപ്പട്ടി കുട്ടിികാളുടെെയുംം സ്ത്രീീകാളുടെെയുംം 
അെിസ്ഥാാന ആവിശാങ്ങള് നി�സേവിറ്റും
ന്നതിിനായുംം കുട്ടിികാളുടെെ ശാരീരികാവുംം 
മാനസികാവുംം സാമൂഹിികാവുംമായ വിികാ
സനത്തിന്  എല്ലാാവിര്ക്കും തുംലാമായ 
അവിസരം ലഭിാമാക്കുന്നതിിനുമായി പ്രസേതിാകാ 
സംവിിധാനം എന്ന നിലയില് കുട്ടിികാടെളാ 
സേകാന്ദ്രീകാരിച്ച് 1975 ഒസേക്ടാബര് 2-ാം തിീയതിി 
ആരംഭിിച്ച പിദ്ധിതിിയാണ് സംസേയാജിതി 
ശിശുവിികാസന സേസവിന പിദ്ധിതിി. 1975 
മുതില് സാമൂഹിാസേക്ഷംമ വികുപ്പും മുഖ്യാാന്തം
രമാണ് സംസേയാജിതി ശിശുവിികാസന 
സേസവിന പിദ്ധിതിി നെപ്പിലാക്കാിയിരുന്നതി്. 
തുംെര്ന്ന് 2017-ല് വികുപ്പ് വിിഭിജനസേത്താടെെ 
പുതിിയതിായി രൂപിീകാരിച്ച വിനിതി ശിശുവിി
കാസന വികുപ്പിലൂടെെ സംസേയാജിതി ശിശുവിി

കാസന സേസവിന പിദ്ധിതിി പ്രവിര്ത്തനങ്ങള് 
നെന്നുംവിരുന്നും. സേകാരളാത്തില് 1975 ല് 
മലപ്പും�ം ജില്ലായിടെല സേവിങ്ങര ICDS സേപ്രാ
ജക്ടില് തുംെക്കാം കു�ിച്ച ഈ പിദ്ധിതിി 
ഇസേപ്പാള് 258 ICDS സേപ്രാജക്ടുകാളാിലൂടെെ 
ICDS ടെ� സേസവിനങ്ങള് ടെപിാതുംജനങ്ങ
ളാിസേല�് എത്തിച്ചും വിരുന്നും. മാനവിസേശഷി 
വിികാസനം ലക്ഷംാമാക്കാി മാതൃശിശുസേക്ഷംമ 
സേസവിനങ്ങള് ഒരുമിച്ച് ലഭിാമാക്കുന്ന ഏറ്റിവുംം 
തിാടെഴി തിട്ടിിലുംള്ള സാമൂഹിാ വിിഭിവിസേകാന്ദ്ര
മാണ് അങ്കാണവിാെി. ഗ്രാാമപ്രസേദശങ്ങളാില് 
1,000 ജനസംഖ്യാായ്ക്കും പിട്ടിികാവിര്ഗ്ഗ പ്രസേദശ
ങ്ങളാില് 800 ജനസംഖ്യാായ്ക്കും ഒരു അങ്കാണ
വിാെി എന്ന സേതിാതിില് സേകാരളാത്തില് 33,115 
അങ്കാണവിാെികാള് പ്രവിര്ത്തിച്ചും വിരുന്നും. 
ഗ്രാാമപ്രസേദശങ്ങളാില് സേ�ാക്കാ് അെിസ്ഥാാന
ത്തിലുംം പിട്ടിണ പ്രസേദശങ്ങളാില് വിാര്ഡുംകാള് 
സംസേയാജിപ്പിച്ചുംം 258 ICDS സേപ്രാജക്ടുകാള് 

പ്രവിര്ത്തിക്കുന്നും. കുട്ടിികാളുടെെ സര്സേവ്വാത്മു
ഖ്യാമായ വിികാസനം, (ശാരീരികാ �ാലകാം, 
ഭിാഷ-ലൈവിജ്ഞാാനികാം,  സാമൂഹിികാം, 
ലൈവികാാരികാം) ഓസേരാ തിലമു�യിടെല കുഞ്ഞു
ങ്ങള്ക്കും സേപിാഷണം ഉ�പ്പും വിരുത്തുകാ, 
കുട്ടിികാളാിടെല വിളാര്ച്ച മുരെിപ്പ്, സേശാഷിക്കാല് 
എന്നിവി തിെയുംകാ തുംെങ്ങിയ ലക്ഷംാങ്ങള് 
ലൈകാവിരിക്കുന്നതിിനായി അങ്കാണവിാെി
കാളാിലൂടെെ അനുപൂരകാ സേപിാഷകാാഹിാര 
വിിതിരണം, സേരാഗപ്രതിിസേരാധ കുത്തിവിയ്പു
കാള്, ആസേരാഗാ പിരിസേശാധന, പിരാമര്ശ 
സേസവിനങ്ങള്, ആസേരാഗാ സേപിാഷണ സേബാധ
വില്ക്കാരണം, പ്രീസ്കൂള് വിിദാാഭിാാസം എന്നീ 
സേസവിനങ്ങളാാണ് നല്കാി വിന്നിരുന്നതി്. 
എന്നാല് ഇസേപ്പാള് സേമല്പ്പ�ഞ്ഞ അങ്കാ
ണവിാെി സേസവിനങ്ങള്ക്കാ് പു�സേമ സേദശീയ 
സേപിാഷണ ദൗതിാം, സേദശീയ ക്രഷ് സേസവിന
ങ്ങള് പ്രധാനമന്ത്രിി മാതൃവിന്ദനസേയാജന, 

വാനിതിാ ശിിശുവാികാ�ന സേക്ഷ്യമാപദ്ധതിികാളും� 
പഞ്ചാായിത്തിീരാജീ് ��വാിധംാനവു�
 ളെ�. മാായിാലക്ഷ്മിി
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കാൗമാര പ്രായക്കാാരായ ടെപിൺകുട്ടിികാളുടെെ 
സേക്ഷംമത്തിനുള്ള പിദ്ധിതിികാള് എന്നിവി 
കൂെി ഉള്ടെപ്പടുത്തി സേസവിന സേമഖ്യാലകാള് 
വിിപുലമാക്കാി. ഗര്ഭിിണികാള്, പിാലൂട്ടുന്ന 
അമ്മമാര്, 6 മാസം മുതില് 6 വിയസ്സുവിടെര 
പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള്, കാൗമാരപ്രായ
ക്കാാരായ ടെപിൺകുട്ടിികാള് എന്നിവിര്ക്കാായി 
നല്കുന്ന അനുപൂരകാ സേപിാഷകാാഹിാരം 
ഉള്പ്പടെെയുംള്ള സേസവിനങ്ങള് അതിതി് 
ഗുണസേഭിാക്തൃ വിിഭിാഗത്തിന് ലഭിിസേക്കാണ്ടി
തിായതുംം എന്നാല് അവിരുടെെ ലൈദനംദിന 
ജീവിിതിത്തില് വിീട്ടിിടെല ഭിക്ഷംണത്തില് 
നിന്നുംം ലഭിിക്കുന്നതുംമായ സേപിാഷണമൂലാങ്ങ
ളാിടെല വിിെവി് നികാത്തുകായാണ് അനുപൂരകാ 
സേപിാഷകാാഹിാരം നല്കുന്നതിിടെ� ലക്ഷംാം. 
ഒപ്പം മറ്റും സേസവിനങ്ങളാിലൂടെെ സംരക്ഷംണ
വുംം വിികാസനവുംം ഉ�പ്പാക്കുന്നും. കുട്ടിികാളുടെെ 
വിളാര്ച്ചാ നിരീക്ഷംണം, സേപിാഷണ നൂനതി
കാള്ക്കുള്ള പിരിഹിാര സേസവിനങ്ങള് ലൈവികാ
ലാങ്ങളുടെെ കാാസേലകൂട്ടിിയുംള്ള നിര്ണ്ണംയം 
എന്നിവിയിലൂടെെ കൃതിാമായ ഇെടെപിെല് 
യഥാാസമയം നല്കാിവിരുന്നും. കൂൊടെതി 
കാാസേലക്കൂട്ടിിതിടെന്ന കുട്ടിികാളുടെെ മാനസികാവുംം 
ബൗദ്ധിികാവുംമായ വിികാസനത്തിനായി പൂര്വ്വ
ലൈശശവികാാല പിരി�രണം വിിദാാഭിാാസം –
വിികാസനം എന്നിവി (ECCED) ഒരു പ്രസേതിാകാ 
പിാസേക്കാജായി നെപ്പാക്കാി വിരുന്നും. 

ഐകാാരാഷ്ട്രസഭിയുംടെെ 1989-ടെല കുട്ടിികാ
ളുടെെ അവികാാശ ഉെ�െി നിലവിില് വിരുന്ന
തിിന് 14 വിര്ഷം മുന്പി് 1975-ല് ആരംഭിിച്ച 
പിദ്ധിതിി ആടെണങ്കാില്ക്കൂെി UNCRC പ്രകാാ
രമുള്ള കുട്ടിികാളുടെെ പ്രധാനടെപ്പട്ടി 4 അവികാാ
ശങ്ങളുടെെ സംരക്ഷംണം തിടെന്നയാണ് 
ഐ.സി.ഡ്ി.എസ്. വിിഭിാവിനം ടെ�യ്യുന്നതി്. 
ആസേരാഗാ സേപിാഷണ സേരാഗപ്രതിിസേരാധ 
സേസവിനങ്ങള് അതിിജീവിനാവികാാശസേത്ത
യുംം കുട്ടിികാള്ടെക്കാതിിടെരയുംള്ള അതിിക്രമങ്ങള് 
തിെയുംന്നതിിനുള്ള വിിവിിധ തില സമിതിികാള് 
സംരക്ഷംണാവികാാശസേത്തയുംം ECCE വിികാ
സനാവികാാശസേത്തയുംം കുമാരി ക്ലാബ്ബുകാള് 
സേപിാടെലയുംള്ള സംവിിധാനങ്ങള് പിങ്കാാളാി
ത്താവികാാശസേത്തയുംം സംരക്ഷംിക്കുന്നും.

1994-ടെല സേകാരളാ പിഞ്ചാായത്ത് രാജ് 
ആക്ട് അനുസരിച്ച് ത്രാിതില പിഞ്ചാായത്ത് 
സംവിിധാനം നിലവിില് വിന്നസേതിാടെെ സേകാര
ളാത്തിടെല തിസേ�ശഭിരണ സ്ഥാാപിനങ്ങളുടെെ 
മുഖ്യാച്ഛാായ പിരിപൂര്ണ്ണംമായുംം മാറുകായുംണ്ടിായി. 
ഒന്പിതിാം പിഞ്ചാവിത്സര പിദ്ധിതിിയുംടെെ (1997-
2002) തുംെക്കാത്തില് വിിസേകാന്ദ്രീകൃതിാസൂത്രാണ
ത്തിലൂടെെ തിസേ�ശഭിരണ സ്ഥാാപിനങ്ങള്ക്കാ് 
സര്വ്വസേതിാന്മുഖ്യാമായ അധികാാരങ്ങളും ചുമ

തിലകാളും ലൈകാവിന്നും. 4Fs –Functions 
– Functionaries – Fund – Freedom 
– ലൂടെെ സേകാരളാത്തിടെല വിികാസനത്തിടെ� 
നടെട്ടില്ലാായി തിസേ�ശഭിരണ സ്ഥാാപിനങ്ങള് 
മാ�ി. ഈ കാാലഘട്ടിത്തിലാണ് സാമൂഹിാ
സേക്ഷംമവികുപ്പിടെ� ഏതിാനും കാര്ത്തവിാങ്ങളും 
ജീവിനക്കാാരും തിസേ�ശഭിരണ സ്ഥാാപിനങ്ങള്
ക്കാ് ലൈകാമാറ്റിം ടെ�യ്യാടെപ്പട്ടിതി്. 26.06.1998-
ടെല GO (P) 20/1998/SWD ഉത്തരവിിലൂടെെ 
ആദാം ലൈകാമാറ്റിം ടെ�യ്യാടെപ്പട്ടിതി് ഐ.സി.
ഡ്ി.എസ്. പിദ്ധിതിിയുംം അതുംമായി ബന്ധ
ടെപ്പട്ടി ഉസേദാാഗസ്ഥാരുമാണ്. അങ്കാണവിാെി 
സേപിാഷകാാഹിാര വിിതിരണം പൂര്ണ്ണംമായുംം 
അതിതി് തിസേ�ശഭിരണ സ്ഥാാപിനത്തിടെ� 
ചുമതിലയായി മാ�ി. തുംെര്ന്ന് 04.07.2000 
-ടെല GO(P)/188/2000/തിസവഭിവി ന�ര് 
ഉത്തരവി് പ്രകാാരം കൂടുതില് ജീവിനക്കാാരും 
ചുമതിലകാളും തിസേ�ശഭിരണ സ്ഥാാപിനങ്ങള്
ക്കാ് ലൈകാമാറ്റിം ടെ�യ്യാടെപ്പട്ടു. അതിിന് പ്രകാാരം 
ത്രാിതില തിസേ�ശഭിരണ സംവിിധാനത്തില് 
സ്ത്രീീകാള്, കാൗമാരപ്രായക്കാാര് ഉള്ടെപ്പടെെ, 
കുട്ടിികാള്, ഭിിന്നസേശഷിക്കാാര്, വിസേയാജന
ങ്ങള്, എന്നിവിരുടെെ വിികാസന / സേക്ഷംമ പിദ്ധി
തിികാളുടെെ നിര്വ്വഹിണ ഉസേദാാഗസ്ഥാരായി 
ഐ.സി.ഡ്ി.എസ്. സൂപ്പര്ലൈവിസര്മാര്, 
ശിശു വിികാസന പിദ്ധിതിി ഓഫീസര്മാര്, 
സേപ്രാഗ്രാാം ഓഫീസര്മാര് എന്നിവിര് നിയ
മിതിരായി. 

ഗര്ഭിിണികാള്ക്കും പിാലൂട്ടുന്ന അമ്മമാര്
ക്കും അര്ഹിതിയുംസേെയുംം നിബന്ധനയുംസേെയുംം 
അെിസ്ഥാാനത്തില് ആധാര് സീഡ്ഡ്് 
അക്കാൗണ്ടുകാളാിലൂടെെ ആദാ പ്രസവിത്തിന് 
5,000 രൂപി നല്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിി മാതൃ
വിന്ദനസേയാജന, ഓസേരാ വിാക്താിയുംസേെയുംം 

വിളാര്ച്ചയുംസേെയുംം വിികാസനത്തിസേ�യുംം 
നിര്ണ്ണംായകാ ഘട്ടിമായ ആദാ 1000 ദിവി
സങ്ങള് (ഗര്ഭി ധാരണം മുതില് 2 വിയസ്സി് 
വിടെരയുംള്ള കാാലഘട്ടിം) സംബന്ധിച്ച പിദ്ധി
തിികാള്, സേദശീയ സേപിാഷണ ദൗതിാത്തിടെ� 
കാീഴിില് വിരുന്ന സാമൂഹിാാധിഷ്ഠിിതി പിരിപിാ
െികാള്, നൂട്രിിഷന് ക്ലാിനിക്കാ്, സേപിര�ിംഗ് 
ക്ലാിനിക്കാ്, ലൈസസേക്കാാ സേസാഷാല് സ്ക്കൂള് 
കാൗൺസലിംഗ് സേസവിനങ്ങള് എന്നിവി
യുംടെെ നിര്വ്വഹിണവുംം ഐ.സി.ഡ്ി.എസ്. 
കുെക്കാീഴി ില് വിരുന്നും. സേമല്പ്പ�ഞ്ഞവി 
കൂൊടെതി വിനിതിാ ശിശുവിികാസന വികു
പ്പിസേ�യുംം സാമൂഹിാനീതിി വികുപ്പിസേ�യുംം 
സേകാരളാാ സാമൂഹിാസുരക്ഷംാമിഷസേ�യുംം 
പിദ്ധിതിികാളുടെെ അെിസ്ഥാാന തിലത്തിടെല 
നിര്വ്വഹിണ ചുമതിലയുംം നിര്വ്വഹിിക്കുന്നതി് 
ഐ.സി.ഡ്ി.എസ്. ഉസേദാാഗസ്ഥാരാണ്. 
ഇതിിടെനാടെക്കാ പു�ടെമയാണ് സ്ത്രീീകാള്, 
കുട്ടിികാള്, ഭിിന്നസേശഷിക്കാാര്, വിസേയാജന
ങ്ങള്, ട്രിാന്സ്ജന്സേഡ്ഴ്സ്് എന്നിവിര്ക്കാ് 
സേവിണ്ടിി തിസേ�ശഭിരണ സ്ഥാാപിനങ്ങളാിടെല 
വിിവിിധ തിലങ്ങളാില് ആവിിഷ്ക്കരിക്കുന്ന പിദ്ധി
തിികാളുടെെ നിര്വ്വഹിണം.

അവിശാസര്വ്വീസ് വിിഭിാഗം എന്ന 
നിലയില് പ്രകൃതിിസേക്ഷംാഭിം, മഹിാമാരി 
തുംെങ്ങിയവിയുംടെെ ദുരന്തം നിവിാരണ പിരിപിാ
െികാളുടെെ ഏസേകാാപിനത്തിലുംം നിര്വ്വഹിണ
ത്തിലുംം മികാച്ച പ്രവിര്ത്തനം അങ്കാണവിാെി 
പ്രവിര്ത്തകാരും ഐ.സി.ഡ്ി.എസ്. ഉസേദാാ
ഗസ്ഥാരും നെത്തി വിരുന്നുംണ്ടി്.

അങ്കാണവിാെിതിലം മുതില് സേദശീയതിലം 
വിടെരയുംള്ള സേമാണിറ്റി�ിഗ് & സസേപ്പാര്ട്ടി് കാമ്മി
റ്റിികാള്, ഐ.സി.ഡ്ി.എസ്. പ്രവിര്ത്തനം 
വിിലയിരുത്തി ആയതി് ടെമച്ചടെപ്പടുത്തുന്ന
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തിിനുള്ള സഹിായകാ സംവിിധാനമാണ്. 
അങ്കാണവിാെി തിലത്തില് വിാര്ഡ്് ടെമ�റും 
സേ�ാക്കാ് / ജില്ലാാ തിലങ്ങളാില് അതിതി് തിസേ�
ശഭിരണ സ്ഥാാപിനതില അദ്ധിാക്ഷംന്മാാരും 
ടെ�യര്സേപിഴ്സ്ൺ പിദവിി വിഹിിക്കുന്ന സേമാണി
റ്റി�ിഗ് & സസേപ്പാര്ട്ടി് കാമ്മിറ്റിികാള്ക്കാ് അങ്കാണ
വിാെികാളുടെെ പ്രവിര്ത്തനത്തിന് മികാച്ച ഗുണ
നിലവിാരമുള്ള ഭിൗതിികാ സാഹി�രാങ്ങള് 
ഒരുക്കുന്നതിിലുംം അവിയുംടെെ സേസവിനങ്ങള് 
യഥാാര്ത്ഥ ഗുണസേഭിാക്താാക്കാളാില് എത്തിക്കു
ന്നതിിലുംം വിളാടെരയധികാം പ്രാധാനാമുണ്ടി്.

സ്ത്രീീകാള്ക്കും കുട്ടിികാള്ക്കും സേനടെരയുംള്ള 
അതിിക്രമങ്ങള് തിെയുംന്നതിിനും, നെപിെികാള് 
സവീകാരിക്കുന്നതിിനും വിാര്ഡ്് തിലം മുതില് 
ജില്ലാാതിലംവിടെരയുംള്ള ജാഗ്രാതിാ സമിതിികാള് 
കുട്ടിികാള്ക്കാ് സേനടെരയുംള്ള ഏതി് തിരം അതിി
ക്രമങ്ങളും, പിീഡ്നങ്ങളും തിെയുംന്നതിിനും 
നെപിെികാള് സവീകാരിക്കുന്നതിിനും അവിര്ക്കാ് 
സംരക്ഷംണം നല്കുന്നതിിനുമായി പിഞ്ചാാ
യത്ത് തിലം മുതില് ജില്ലാാതിലം വിടെരയുംള്ള 
ശിശുസംരക്ഷംണ സമിതിികാള് എന്നിവി 

അതിതി് തിസേ�ശഭിരണ സ്ഥാാപിന അദ്ധിാക്ഷം
ടെ� സേനതൃതിവത്തില് തിടെന്ന പ്രവിര്ത്തിച്ചുംവി
രുന്നും..

കൂൊടെതി വിാര്ഡുംതില ആസേരാഗാ 
സേപിാഷണ ദിനാ�രണം, വിാര്ഡുംതില 
ആസേരാഗാ സേപിാഷണ ശു�ിതിവ സമിതിിയുംടെെ 
ന െ ത്ത ി പ്പ ്  എ ന്ന ി വിയ ി ലും ം  ഐ . സ ി .
ഡ്ി.എസ്. - അങ്കാണവിാെി പ്രവിര്ത്തകാര് 
മുഖ്യാാ പിങ്കാ് വിഹിിക്കുന്നും.

തിസേ�ശഭിരണ സ്ഥാാപിനത്തിടെ� വിിവിിധ 
ശാഖ്യാകാളാായ ആസേരാഗാം, കൃഷി, മൃഗസംര
ക്ഷംണം, ഗ്രാാമവിികാസനം, ശു�ിതിവമിഷന്, 
ടെതിാഴിിലും�പ്പ് പിദ്ധിതിി, ടെപിാതുംവിിതിരണ 
സംവിിധാനം, എന്നിവിയുംസേെയുംം KWA, 
KSEB, ANERT, മുതിലായ മറ്റി് സഹിായകാ 
ഏജന്സികാളുസേെയുംം ഏസേകാാപിന പിരിപിാെി
കാളാിലൂടെെ ഐ.സി.ഡ്ി.എസ്സിിടെ� പ്രവിര്ത്ത
നങ്ങള് വിിവിിധ തിലങ്ങളാില് സംസേയാജിപ്പി
ച്ചുംവിരുന്നും.

സേമല്പ്പ�ഞ്ഞ കാാരാങ്ങള് മ ികാച്ച 
രീതിിയില് നെപ്പാക്കുന്നതിിന ്  തിാടെഴി 

പി�യുംന്ന കാാരാങ്ങള് തിസേ�ശഭിരണ സ്ഥാാപി
നങ്ങള് പ്രസേതിാകാ ശ്രദ്ധി നല്സേകാണ്ടിതിാണ്.
•  തിസേ�ശഭിരണ സ്ഥാാപിന പിരിധിയിടെല 

എല്ലാാ വിിഭിാഗം ഗുണസേഭിാക്താാക്കാളുസേെ
യുംം അങ്കാണവിാെി രജിസേ�ഷന് ഉ�പ്പ് 
വിരുത്തുകാ.

•  അങ്കാണവിാെികാള്ക്കാ് മികാച്ച ഗുണനില
വിാരമുള്ള ഭിക്ഷംാ വിസ്തുക്കാള് യഥാാസമയം 
നിര്�ിഷ്ടി അളാവിില് ലഭിിക്കുന്നുംണ്്ടി എന്്ന 
ഉ�പ്്പ വിരുത്തുകാ, മായം സേ�ര്ക്കാല് തിെയുംകാ.

•  സേസവിനങ്ങള് യഥാാസമയം ഗുണസേഭിാ
ക്താാവിിന് ലഭിാമാകുന്നുംസേണ്ടിാ എന്ന് 
ഉ�പ്പ് വിരുത്തുകാ.

•  ഗുരുതിര സേപിാഷണ നൂനതികാള് ഉള്ള
വിര്ക്കാ് �ികാിത്സാധിഷ്ടിിതി ഭിക്ഷംണം 
ലഭിാമാക്കുകാ.

•  വിിവിിധ സമിതിികാള് ശാക്താീകാരിയ്ക്കുകാ
യുംം, സേബാധവില്ക്കാരണ പിരിപിാെികാള് 
നെത്തുകായുംം ടെ�യ്യുകാ.

•  എല്ലാാ അങ്കാണവിാെികാള്ക്കും സവന്തംം 
സ്ഥാലം, ടെകാട്ടിിെം, ശുദ്ധിജലം, ലൈവിദുതിി 
എന്നിവിയുംള്ടെപ്പടെെയുംള്ള അെിസ്ഥാാന 
സൗകാരാങ്ങള് ഉ�പ്പ് വിരുത്തുകാ.

•  അെിസ്ഥാാന സേപിാഷണം ഉ�പ്പാ
ക്കുന്നതിിനായി എല്ലാാ വിീടുകാള്ക്കും 
ശുദ്ധിജലം, ശു�ിതിവ സംവിിധാനങ്ങള് 
എന്നിവി നല്കുകാ.

•  അടുക്കാളാസേത്താട്ടിങ്ങള് സേപ്രാത്സാഹിി
പ്പിക്കുകാ.
സ്ത്രീീകാള്ക്കും കുട്ടിികാള്ക്കും എതിിടെരയുംള്ള 

അതിിക്രമങ്ങള്, ലൈശശവി വിിവിാഹിം തിെയും
ന്നതിിനും, അവി �ിസേപ്പാര്ട്ടി് ടെ�യ്യുന്നതിിനും 
ശക്താമായ പിിന്തുണ നല്കുകായുംം അതിിക്ര
മങ്ങള്ക്കാ് വിിസേധയരാസേകാണ്ടിിവിന്നവിര്ക്കാ് 
സംരക്ഷംണം, പുനരധിവിാസ സംവിിധാനം 
എന്നിവി ഒരുക്കുകായുംം ടെ�യ്യുകാ.

മറ്റി് വികുപ്പുംകാളുടെെ ഏസേകാാപിനം സാദ്ധിാ
മാക്കാി യഥാാസമയങ്ങളാില് ആവിശാമായ 
ഇെടെപിെല് നെത്തുകാ.

മുറ്റിടെത്ത പൂസേന്തംാട്ടിടെമന്ന് അര്ത്ഥമാ
ക്കാടെപ്പടുന്ന അങ്കാണവിാെികാള് വിഴിി തിാടെഴി
ത്തട്ടിില് വിടെര സേസവിനങ്ങള് എത്തിക്കുന്ന 
സംസേയാജിതി ശിശു വിികാസന സേസവിന 
പിദ്ധിതിിയുംടെെ സുഗമമായ നെത്തിപ്പില് 
പിഞ്ചാായത്തിരാജ് സ്ഥാാപിനങ്ങള് നല്കുന്ന 
ശ്രദ്ധിയുംം തിാതി്പിരാവുംം, പിരിഗണനയുംം 
വിരും തിലമു��് സേവിണ്ടിി അവിര് നെത്തുന്ന 
വിിലസേയ�ിയ നിസേക്ഷംപിം തിടെന്നയാണ്.

1
ലേ�ഖിിക വനിതിോ ശിിശുവികസിന വകുപ്പാ് 

ആ�പ്പുഴ ജിില്ലാോ ലേ�ോഗ്രാംോം ഓഫീസിറാോണി്
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1999-ടെല സേകാരളാ തിസേ�ശസവയംഭിരണ 
സ്ഥാാപിനങ്ങള് (കൂറുമാറ്റിം നിസേരാ

ധിക്കാല്) ആക്ട്, വികുപ്പ്-3 ഉപിവികുപ്പ് (i) 
പ്രകാാരം കൂറുമാറ്റിം ഉണ്ടിാകുന്നതി് ഏടെതില്ലാാം 
സന്ദര്ഭിങ്ങളാിലാടെണന്ന് പിഞ്ചാായത്ത് രാജ് 
മാസികായുംടെെ 2021-ജൂൺ ലക്കാത്തില് 
പ്രതിിപിാദിച്ചിരുന്നും. മുകാളാില് പി�ഞ്ഞ 
ഉപിവികുപ്പിടെ� രണ്ടിാം ഭിാഗത്തിലാണ് 
വിിപ്പുംലംഘനം മൂലമുണ്ടിാകുന്ന അസേയാഗാ
തിടെയ സംബന്ധിച്ച് പി�ഞ്ഞിട്ടുള്ളതി്. ഒരു 
പിഞ്ചാായത്തിടെ� അഥാവിാ മുനിസിപ്പാലി
റ്റിിയുംടെെ അദ്ധിാക്ഷംടെനസേയാ  ഉപിാദ്ധിാക്ഷം
ടെനസേയാ അടെല്ലാങ്കാില് ഏടെതിങ്കാിലുംം പിഞ്ചാാ
യത്തിടെ� അഥാവിാ മുനിസിപ്പാലിറ്റിിയുംടെെ 
സ്റ്റാന്ഡ്ിങ്് കാമ്മിറ്റിി ടെ�യര്സേപിഴ്സ്ടെ�സേയാ 
സ്റ്റാന്ഡ്ിങ്് കാമ്മിറ്റിി അംഗത്തിടെ�സേയാ 
തിിരടെഞ്ഞടുപ്പിസേലാ സ്റ്റാന്ഡ്ിങ്് കാമ്മിറ്റിി 
അംഗം ഒഴിിടെകാ അവിരില് ആര്ടെക്കാങ്കാിലും
ടെമതിിടെരയുംള്ള അവിിശവാസപ്രസേമയത്തിസേന്മാ
ലുംള്ള സേവിാടെട്ടിടുപ്പിസേലാ ഒരംഗം ഉള്ടെപ്പടുന്ന 
രാഷ്ട്രീയകാക്ഷംിയുംടെെസേയാ സഖ്യാാത്തിടെ�സേയാ 
നിര്സേ�ശത്തിന് വിിരുദ്ധിമായി സേവിാട്ടുടെ�
യ്യുകാസേയാ സേവിാട്ടുടെ�യ്യാാതിിരിക്കുകാസേയാ 
ടെ�യ്താല് പ്രസ്തുതി അംഗം അസേയാഗാനാകു
ന്നതിാണ്. വിിപ്പ് എന്നതി് ആക്ടിസേലാ �ട്ടി
ങ്ങളാിസേലാ നിര്വ്വ�ിക്കാടെപ്പട്ടിിട്ടിില്ലാ. എന്നാല് 
രാഷ്ട്രീയകാക്ഷംിസേയാ സഖ്യാാസേമാ അതിിലുംള്
ടെപ്പട്ടി അംഗത്തിന് നിര്സേ�ശം നല്സേകാണ്ടി 
വിിധം 2000-ടെല സേകാരളാ തിസേ�ശസവയംഭിരണ 
സ്ഥാാപിനങ്ങള് (കൂറുമാ�ിയ അംഗങ്ങള്ക്കാ് 
അസേയാഗാതി കാല്പ്പിക്കാല്) �ട്ടിങ്ങളാിടെല 
�ട്ടിം 4-ല് വിിവിരിച്ചിട്ടുണ്ടി്. രാഷ്ട്രീയ കാക്ഷംിസേയാ 
സഖ്യാാസേമാ നല്കുന്ന നിര്സേ�ശം :- 

(i) സേരഖ്യാാമൂലം ആയിരിക്കാണം 
(ii) നിര്സേ�ശം നല്സേകാണ്ടിതി് ഒരംഗ

ത്തിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയകാക്ഷംിയുംടെെ �ിഹ്നംം 
ശിപിാര്ശ ടെ�യ്യുന്നതിിനായി അധികാാരടെപ്പ
ടുത്തിയിട്ടുള്ള ആളാായിരിക്കാണം. 

(iii) നിര്സേ�ശം രാഷ്ട്രീയകാക്ഷംിയുംടെെ 
ടെലറ്റിര്ടെഹിഡ്ില്  തിീയതിിവിച്ച് ഒപ്പ് സേരഖ്യാ
ടെപ്പടുത്തി  അതിിടെ� മുദ്ര്യസേയാടുകൂെി ആയി
രിക്കാണം. 

(iv) നിര്സേ�ശം സേനരിട്ടി് നല്കുസേ�ാള് 
അംഗങ്ങളാില്നിന്ന് ലൈകാപ്പറ്റി് രസീതി് 
വിാസേങ്ങണ്ടിതുംം രജിസേസ്റ്റര്ഡ്് തിപിാലില് 
അയയ്ക്കുസേ�ാള് acknowledgment 
സഹിിതിം അയസേക്കാണ്ടിതുംമാണ്. എന്നാല് 
പിതിിച്ചും നെത്തുകായാടെണങ്കാില് കു�ഞ്ഞതി് 
രണ്ടി് സാക്ഷംികാളുടെെ സാന്നിധാത്തില് 
ആയിരിസേക്കാണ്ടിതിാണ്. 

(v) നിര്സേ�ശത്തിടെ� ഒരു പികാര്പ്പ് 
സേരഖ്യാാമൂലം തിസേ�ശസവയംഭിരണ സ്ഥാാപിന
ത്തിടെ� ടെസക്രട്ടി�ിക്കാ് നല്സേകാണ്ടിതിാണ്. 

സംസ്ഥാാന തിിരടെഞ്ഞടുപ്പ് കാമ്മീഷന്, 
ഒരംഗം അസേയാഗാനാടെണന്ന് പ്രഖ്യാാാപിി
ക്കുന്ന തിീയതിി മുതില് ആറുടെകാാല്ലാം ആ 
അംഗത്തിന് അസേയാഗാതി ഉണ്ടിാകുന്ന
തിാണ്. ഇത്തരം ഗുരുതിരമായ ഭിവിിഷാത്ത് 
ഉണ്ടിാകുടെമന്നതിിനാല് ഒരംഗത്തിന് വിിപ്പ് 
(നിര്സേ�ശം) നല്കുന്നതിിടെല എല്ലാാ നെപി
െിക്രമങ്ങളും പിാലിസേക്കാണ്ടിതിാണ്. ഈ 
നെപിെിക്രമങ്ങളാില് ഏടെതിങ്കാിലുംം വിീഴ്ചസേയാ 
പിിഴിസേവിാ സംഭിവിിച്ചാല് വിിപ്പുംലംഘനം 
നെത്തിടെയന്ന കാാരണത്താല് ഒരംഗത്തിന് 
ആക്ടിടെല വികുപ്പ്-3 ഉപിവികുപ്പ് (i) പ്രകാാരമു
ള്ള അസേയാഗാതി ഉണ്ടിാകുന്നില്ലാ. നിയമം 
ഏടെതില്ലാാം നെപിെികാളാാസേണാ പിാലിക്കാണ
ടെമന്ന് പി�ഞ്ഞിട്ടുള്ളതി് അപ്രകാാരമുള്ള നെപി
െികാടെളാല്ലാാം പിാലിസേക്കാണ്ടിതിാണ് [Anitha 
Baby v. Kunjappan Paikkili, 2014 ICO 
3453 : 2015 (1) KLTSN 112]. കൂൊടെതി 

വാിപ്പി് ലാ�ഘന�  അസേയിാഗയതിയിാവു� 
ജീനപ്രതിിനിധംികാളുംകൊട ശ്രദ്ധയ്ക്ക്് - 4
  ളെകാ.െി. റ്റോ�ാര്�്
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നിര്സേ�ശത്തിടെ� പികാര്പ്പ് ടെസക്രട്ടി�ിക്കാ് 
നല്കുകായുംം സേവിണം. പികാര്പ്പ് ടെസക്രട്ടി�ിക്കാ് 
നല്കാണടെമന്ന് പി�ഞ്ഞിട്ടുള്ളതി് അങ്ങടെന 
ഒരു നിര്സേ�ശം ഉണ്ടിായിരുന്നുംടെവിന്നുംള്ളതിി
ടെ�  ടെതിളാിവിിനാണ്.  (Lizy Valsalan 
v. Suja Salim & Another, 2015 ICO 
628 : 2015 (3) KLJ 562) മാത്രാമല്ലാ മടെറ്റിാരു 
സേകാസില് വിിപ്പിടെ� പികാര്പ്പ് ടെസക്രട്ടി�ിക്കാ് 
നല്കാിയതിായി സംസ്ഥാാന തിിരടെഞ്ഞ
ടുപ്പ് കാമ്മീഷന് കാടെണ്ടിത്തിയിട്ടിില്ലാാത്ത
തിിനാല്  അപ്രകാാരം വിിപ്പ്  യഥാാവിിധി 
നെത്തിയതിായി പി�യാന് കാഴിിയിടെല്ലാന്നുംം 
ആയതിിനാല് ഒരംഗടെത്ത വിിപ്പുംലംഘനം  
നെത്തിടെയന്ന കാാരണത്താല്  അസേയാ
ഗാനാക്കാാന് കാഴിിയിടെല്ലാന്നുംം വിാക്താമാക്കാി
യിട്ടുണ്ടി് [Jomon K.M. v. Kerala State 
Election Commission, 2020 ICO 4383 : 
AIR 2021 Ker 74]. 

രാഷ്ട്രീയ പിാര്ട്ടിിയുംടെെ നിര്സേ�ശത്തിന് 
വി ിരുദ്ധിമായി  സേവിാട്ടി ്  ടെ�യ്യാാതിിര ിക്കു
ന്നതുംം അസേയാഗാതി�് കാാരണമാണ്. 
(Shameena Ibrahimkutty v. Kerala 
State Election Commission, 2020 
ICO 1639 : 2020 (6) KLT 514)  എന്ന 
സേകാസില് അവിിശവാസ പ്രസേമയത്തിന് അനു
കൂലമായി സേവിാട്ടി് ടെ�യ്യാണടെമന്ന് രാഷ്ട്രീയകാ
ക്ഷംി നിര്സേ�ശം നല്കാിയിരുന്നുംടെവിങ്കാിലുംം 
അവിിശവാസ പ്രസേമയത്തിനുള്ള സേയാഗ
ത്തിടെ� സമയമായ 10 മണിക്കാ് ഹിാജ
രാകുന്നതിിന് പികാരം അംഗം 10.20-നാണ് 
ഹിാജരായതി്. അസേപ്പാസേഴിയ്ക്കും സേയാഗത്തിന് 
കാവാ�മില്ലാ എന്ന കാാരണത്താല് സേയാഗം 
പിിരിച്ചുംവിിട്ടിിരുന്നും. ഈ സാഹി�രാത്തില് 
അംഗം സേവിാട്ടി് ടെ�യ്യാണടെമന്ന നിര്സേ�ശ
ത്തിന് വിിരുദ്ധിമായി പ്രവിര്ത്തിച്ചതിിനാല് 
അസേയാഗാനാടെണന്ന് കാടെണ്ടിത്തുകായും
ണ്ടിായി. സേവിാട്ടുടെ�യ്യുകാ എന്ന നിര്സേ�ശം 
സാധുവിായ സേവിാട്ടുടെ�യ്യുകാ എന്നാണ് 
അര്ത്ഥമാക്കുന്നതി്. സേവിാട്ടി് അസാധുവിാ
ക്കുന്ന നെപിെികാളാായ രണ്ടുസേപിര്ക്കാ് സേവിാട്ടി് 
ടെ�യ്യുകാ, സേവിാട്ടി് ടെ�യ്യുസേ�ാള് ബാലറ്റി് 
സേപിപ്പ�ില് സേപിടെരഴുതിി  ഒപ്പുംവിസേ�ണ്ടി 
സ്ഥാലത്ത് സേപിടെരഴുതിി ഒപ്പുംവി�ാതിിരിക്കുകാ, 
നിശ്ചിതി സ്ഥാലത്ത് സേവിാട്ടി് ടെ�യ്യാാതിിരിക്കുകാ 
എന്നിവിടെയല്ലാാം തിടെന്ന നിര്സേ�ശത്തിനനു
സരിച്ച് സേവിാട്ടുടെ�യ്തില്ലാ എന്ന് കാണക്കാാക്കാി 
അസേയാഗാനാക്കാടെപ്പടുവിാനുള്ള  കാാരണങ്ങ
ളാാണ്. 

ഒരു രാഷ്ട്രീയകാക്ഷംിയുംടെെ സ്ഥാാനാ
ര്ത്ഥിടെയ പിരാജയടെപ്പടുത്തണടെമന്ന ഉസേ�
ശസേത്താടുകൂെി ബാലറ്റി് സേപിപ്പ�ില് ഗുണന

�ിഹ്നംം (x) ഇടുന്നതിിനു പികാരം ശരി�ിഹ്നംം 
() സേരഖ്യാടെപ്പടുത്തിയതിിനാല് അപ്രകാാരം 
ടെ�യ്തയാള് തിടെ� രാഷ്ട്രീയ കാക്ഷംിയുംടെെ 
നിര്സേ�ശത്തിന് വിിരുദ്ധിമായി പ്രവിര്ത്തിച്ചും 
എന്ന കാാരണത്താല് അസേയാഗാനാകുന്ന
തിാണ് [A.G. Mathew v. Kerala State 
Election Commission, 2019 ICO 385 : 
2019 (2) KHC 758]. 

രാഷ്ട്രീയകാക്ഷംിയുംടെെ നിര്സേ�ശത്തിനനു
സൃതിമായി പ്രവിര്ത്തിക്കുവിാന് ആ രാഷ്ട്രീയ
കാക്ഷംിയുംടെെ പിിന്തുണസേയാടുകൂെി തിിരടെഞ്ഞ
ടുക്കാടെപ്പട്ടി അംഗത്തിനും ബാധാതിയുംണ്ടി്. 
ഒരു രാഷ്ട്രീയകാക്ഷംിയുംടെെ നിര്സേ�ശത്തിന് 
വിിരുദ്ധിമായി പ്രവിര്ത്തിച്ചതുംമൂലമുണ്ടിാകുന്ന 
അസേയാഗാതിയില് നിന്ന് രക്ഷംസേനടുന്ന
തിിന് ആ രാഷ്ട്രീയകാക്ഷംിയുംടെെ പിിന്നീടുള്ള 
അനുരഞ്ജന മസേനാഭിാവിസേമാ ഒന്നുംംതിടെന്ന 
ആ അംഗടെത്ത സഹിായിക്കുകായില്ലാ. 
[Varghese v. Kerala State Election 
Commission, ICO 727 : 2009 (2) KLJ 516] 
മടെറ്റിാരു സേകാസില് ഒരു രാഷ്ട്രീയകാക്ഷംിയുംടെെ 
നിര്സേ�ശത്തിന് വിിരുദ്ധിമായി ഒരു അംഗം 
ആ രാഷ്ട്രീയകാക്ഷംിയുംടെെ ഔസേദാാഗികാ 
സ്ഥാാനാര്ത്ഥിടെക്കാതിിടെര ലൈവിസ് പ്രസി
ഡ്ണ്ടി് സ്ഥാാനസേത്തക്കാ് മത്സരിച്ച ഒരാളുടെെ 
അസേയാഗാതി തിീരുമാനിക്കുന്നതി് അപ്രകാാരം 
നെന്ന തിിരടെഞ്ഞടുപ്പ് ദിവിസടെത്ത െിയാളുടെെ 
പ്രവൃത്തിയുംടെെ അെിസ്ഥാാനത്തിലാടെണന്നുംം 

പിിന്നീടുള്ള വിിപ്പുംകാള് അനുസരിച്ചും എന്നും
ള്ളടെതിാന്നുംം അസേയാഗാതി തിീരുമാനിക്കു
ന്നതിിന് പ്രസക്താമല്ലാാടെയന്നുംം സേകാാെതിി 
കാാണുകായുംണ്ടിായി [Nazeerkhan S. v. 
Kerala State Election Commission & 
Another, 2008 ICO 5863 : 2008 (3) KHC 
322 : 2008 (3) KLT SN 57]. 

മുകാളാില് പി�ഞ്ഞിട്ടുള്ള വിിപ്പിടെന സംബ
ന്ധിക്കുന്ന വിാവിസ്ഥാകാടെളാല്ലാാം തിടെന്ന ഒരു 
സഖ്യാാം നല്കുന്ന വിിപ്പിനും ബാധകാമാണ്. 
സഖ്യാാം എന്നാല് ഒന്നിലധികാം രാഷ്ട്രീയ 
കാക്ഷംികാള് സേ�ര്സേന്നാ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാക്ഷംിയുംം 
ഒസേന്നാ അതിില് കൂടുതിസേലാ സവതിന്ത്രിന്മാാരും 
സേ�ര്സേന്നാ ഒന്നിലധികാം രാഷ്ട്രീയകാക്ഷംികാളും 
ഒസേന്നാ അതിില് കൂടുതിസേലാ സവതിന്ത്രിന്മാാരും 
സേ�ര്സേന്നാ  ഒന്നിലധികാം സവതിന്ത്രിന്മാാര് 
സേ�ര്സേന്നാ ഏടെതിങ്കാിലുംടെമാരു തിസേ�ശസവ
യംഭിരണ സ്ഥാാപിനത്തിടെല ഏടെതിങ്കാിലുംം 
തിിരടെഞ്ഞടുപ്പിടെന സേനരിൊന് സേവിണ്ടിി ഉണ്ടിാ
ക്കാിയിട്ടുള്ള കൂട്ടുടെകാട്ടി് എന്നാണ് ആക്ടില് 
നിര്വി�ിച്ചിട്ടുള്ളതി്. കൂൊടെതി ഒരു രാഷ്ട്രീയ 
കാക്ഷംിയില്ടെപ്പട്ടി അംഗത്തിനുണ്ടിാകാാവുംന്ന 
അസേയാഗാതിടെയ സംബന്ധിച്ചുംള്ള വിാവിസ്ഥാ
കാളും ഒരു സഖ്യാാത്തില്ടെപ്പട്ടി ഒരു സവതിന്ത്രിാം
ഗത്തിനും ബാധകാമാണ്. 

ഒരു രാഷ്ട്രീയപിാര്ട്ടിിയുംടെെ നിര്സേ�ശ
ത്തിന് വിിരുദ്ധിമായി ആ രാഷ്ട്രീയകാക്ഷംി
യില്ടെപ്പട്ടിസേതിാ ആ രാഷ്ട്രീയകാക്ഷംിയുംടെെ 
പിിന്തുണസേയാടുകൂെി വിിജയിച്ചസേതിാ ആയ  
ഒരംഗം തിടെ� ഔസേദാാഗികാസ്ഥാാനം രാജി
വി�ാതിിരിക്കുകാസേയാ അടെല്ലാങ്കാില് ഒരു 
പിഞ്ചാായത്തിടെ�സേയാ മുനിസിപ്പാലിറ്റിിയും
ടെെസേയാ,  ആക്ടിടെ�  വികുപ്പ്-3 ഉപിവികുപ്പ് 
(i) -ല് പി�ഞ്ഞിട്ടുള്ള  സേയാഗങ്ങളാില് സേവിാട്ടു
ടെ�യ്യുകാസേയാ സേവിാട്ടു ടെ�യ്യാാതിിരിക്കുകാസേയാ 
മൂലമുണ്ടിാകാാവുംന്ന അസേയാഗാതി സവസേമധയാ 
ഉണ്ടിാകുന്നില്ലാ. മുകാളാില് പി�ഞ്ഞ പ്രവൃത്തി
മൂലം പ്രസ്തുതി അംഗം അസേയാഗാനായി 
എന്ന് സംസ്ഥാാന തിിരടെഞ്ഞടുപ്പ് കാമ്മീഷന് 
തിീരുമാനിക്കുന്ന തിീയതിി മുതില് മാത്രാടെമ ആ 
അംഗത്തിന് അസേയാഗാതി ഉണ്ടിാകുന്നുംള്ളൂ. 
അങ്ങടെന തിീരുമാനിക്കുന്ന തിീയതിിവിടെര ആ 
അംഗത്തിന് പ്രസ്തുതി പിഞ്ചാായത്തിസേലാ മുനി
സിപ്പാലിറ്റിിയിസേലാ  അംഗമായി തുംെരുന്നതിിന് 
യാടെതിാരു തിെസ്സിവുംമില്ലാ [Pavithran N.K. & 
Another v. Nandakumar (DB) 2015 ICO 
98 : 2015 KHC 932 : 2015 (4) KLT 900]. 

1
ലേ�ഖികന് ലേ�ോക്കല് ഗംവണ്മെെന്റ്് കമ്മ്യൂീഷനില് 

�ീഗംല് കണ്സിള്ട്ടിന്റ്ോണി്

ക്ടോ ാ ് ാ ാ  
പ ായ രാ ക്ടോപ ് ക്ടോ ാ ് 

 ക്ടോ ാ ് ക്ടോ ാ  
ബാ ് ക്ടോപ  ക്ടോപ രാ  

ഒ ക്ടോ  ത്ത്് ക്ടോപ രാ  
ഒ ാ രാ   

ത്ത്് ക്ടോ ാ ് ാ രാ  
യ ാ   

ര്ക്ടോ ത്ത് രാ ് ക്ടോ ാ
 ് ാ  

ക്ടോയാ ാ ാ   
ാരാ ാ ്  
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കൊചിറിിയി കാാൽവായി്പ്പുകാള് 
വാലാിയി സേനട്ട്ങ്ങള്
  സ്വഫിയി സ്വമാദി്

മൂലൈപ്പനാെ് ഗ്രാാമപിഞ്ചാായത്ത് കാഴിിഞ്ഞ 
രണ്ടി് മഹിാപ്രളായങ്ങടെളാ അതിിജീവിിച്ച് 

കാരകായ�ാനുള്ള പ്രയത്നങ്ങള്ക്കാിെയി
ലാണ് ടെകാാവിിഡ്്-19 എന്ന മഹിാമാരി
യുംടെെ ആഗമനം. ഈടെയാരു പ്രതിിസന്ധി 
തിരണം ടെ�യ്യാാന് സാമൂഹിികാ അകാലം 
പിാലിക്കുകാ, സേസാപ്പുംം  ടെവിള്ളവുംം ഉപിസേയാ
ഗിച്ച് നന്നായി ലൈകാകാള് കാഴുകുകാ, സാനി
ലൈറ്റിസര് ഉപിസേയാഗിക്കുകാ എന്നതിിലപ്പും�ം 
മടെറ്റിാരു മാര്ഗ്ഗവുംം ഇല്ലാ. ടെകാാവിിഡ്്-19 
പ്രതിിസേരാധ പ്രവിര്ത്തനങ്ങളുടെെ  ആരംഭിം 
കു�ിക്കുന്നതി് യഥാാര്ത്ഥത്തില് മാര്ച്ച് 16-ാം 
തിീയതിി ഗ്രാാമപിഞ്ചാായത്ത് ഹിാളാില് സേ�ര്ന്ന 
സേയാഗസേത്താടെെയായിരുന്നും. പിഞ്ചാായത്ത് 
പ്രസിഡ്ണ്ടിിടെ� അദ്ധിാക്ഷംതിയില് സേ�ര്ന്ന 
സേയാഗത്തില് മുഖ്യാാമന്ത്രിിയുംടെെ കാത്ത് വിായി
ക്കുകായുംം മഹിാമാരി വിിതി�ാന്  സേപിാകുന്ന 
അപികാെടെത്ത പ്രതിിസേരാധിക്കുന്നതിിന് 
ആവിശാമായ മുഴുവിന് കാരുതിലുംം  ഉ�പ്പ് 
വിരുത്തുന്നതിിനും തിീരുമാനിച്ചും. സ്കൂളുകാള് 
അംഗനവിാെികാള് എന്നിവി അനിശ്ചിതി 
കാാലസേത്തക്കാ് അെച്ചിടുകായുംം 26.03.2020 
മുതില് 21 ദിവിസടെത്ത സേലാക്കാ്ഡ്ൗണിടെന 
തുംെര്ന്ന് മഹിാമാരിയുംടെെ വിാാപിനത്തിടെ� 
അെിസ്ഥാാനത്തില് നിരവിധി തിവിണ അെച്ചി
െലുംം വിലിയ നിയന്ത്രിണങ്ങളും ഏര്ടെപ്പ
ടുസേത്തണ്ടിതിായി വിന്നും. ഇപ്രകാാരമുള്ള 
അെച്ചിെലുംകാളും നിയന്ത്രിണങ്ങളും സാധാ
രണക്കാാരടെ� ടെതിാഴിിലിടെനയുംം,  ഓസേരാ 
കുടുംബത്തിസേ�യുംം  നിതിാജീവിിതിടെത്തയുംം 
വിളാടെരയധികാം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടി്. ഇതിിനിെ
യിടെലല്ലാാം കുടുംബശ്രീ  സംവിിധാനത്തിന് 
പിതിിവിിലുംം വിാതിാസ്തമായി സേവി�ിട്ടി പ്രവിര്ത്ത
നങ്ങള് ഏടെറ്റിടുത്ത്  പൂര്ത്തീകാരിക്കുന്നതിിന് 
സാധിച്ചും. 

കാമ്മ്യൂൂണി�ി കാിച്ച്ൻ  
മൂലൈപ്പനാെ് ഗ്രാാമപിഞ്ചാായത്്ത കുടുംബശ്രീ  

സി.ഡ്ി.എസില് 4 കാമ്മൂണിറ്റിി കാിച്ചനുകാളാാണ് 

പ്രവിര്ത്തിച്ചിരുന്നതി്. വിനിതിടെമസ്സി്, വിടുവി
ന്�ാല്, ഫ്ളായിംഗ് ഈവി� ്മാസേനജ്ടെമ
� ് ജയ്ഹിിന്ദ്, സേശഖ്യാരന്കുണ്ടി് സേകാാളാനി, 
കാെച്ചിക്കുന്ന് സേകാാളാനി. ഇവിിടെെ നിന്നുംം 
531 പിാര്സല് സൗജനാമായുംം ടെപിയ്ഡ്് 
പിാര്സല് ആയി 553-ഉം ആടെകാ 1,084 
പിാര്സല് നല്കുകായുംണ്ടിായി. മൂലൈപ്പനാെ്  
ഗ്രാാമപിഞ്ചാായത്ത് അന്തംര് സംസ്ഥാാന 
അതിിര്ത്തി എന്ന നിലയില് കാമ്മൂണിറ്റിി 
കാിച്ചൺ  എന്ന സേപിരില് അടെല്ലാങ്കാിലുംം 
കാസേഫ കുടുംബശ്രീയില് സൗജനാഭിക്ഷംണ 
വിിതിരണം 16.03.2020 മുതില് തിടെന്ന ആരം
ഭിിച്ചിരുന്നും. തിമിഴി് നാെ് അതിിര്ത്തിയില് 
സേ�ാലെിയില് പ്രവിര്ത്തിക്കുന്ന ടെ�ക്കാ് 
സേപിാസ്റ്റില് സേസവിനം ടെ�യ്യുന്ന സേപിാലീസ് 
ഉസേദാാഗസ്ഥാര്  ആസേരാഗാ പ്രവിര്ത്തകാര്, 
അധാാപികാര്, സന്നദ്ധി പ്രവിര്ത്തകാര് 
ഉള്ടെപ്പടെെ പിസേത്താളാം  സേപിര്ക്കാ് പിഞ്ചാായ
ത്്ത സൗജനാമായി 3 സേനരം ഭിക്ഷംണം നല്കാി 
വിരുന്നതിിന് ഇെയിലാണ്  കാമ്മൂണിറ്റിി കാിച്ച
ണുകാള് ആരംഭിിക്കാാന് സര്ക്കാാര് ആവിശാ
ടെപ്പടുന്നതി്. കുടുംബശ്രീ സി.ഡ്ി.എസിടെ� 
കാീഴിില് പ്രവിര്ത്തിക്കുന്ന ടെജ.എല്.ജി 
യൂണിറ്റുംകാള് മുഖ്യാാന്തംിരം  പിച്ചക്കാ�ികാള് കാമ്മൂ
ണിറ്റിി കാിച്ചനുകാളാില് എത്തിക്കുന്നതിിനും 
അരി,  പിച്ചക്കാ�ികാള്  എന്നിവി തിീരുസേ�ാള് 
ബന്ധടെപ്പട്ടി ഉസേദാാഗസ്ഥാരുടെെ ശ്രദ്ധിയി
ല്ടെപ്പടുത്തുന്നതിിനും കുടും ബശ്രീ പ്രവിര്ത്ത
കാര് സജ്ജരായി. സി.ഡ്ി. എസിനു പു�ടെമ 
അതിാതി് വിാര്ഡ്ിടെല എ.ഡ്ി.എസും കാമ്മൂ
ണിറ്റിി കാിച്ചന് സേമാണിറ്റിര് ടെ�യ്തു. ഓസേരാ 
ദിവിസസേത്തയുംം പിാര്സലുംകാളുടെെ എണ്ണംം 
സി.ഡ്ി.എസ്. മുഖ്യാാന്തംരം കുടുംബശ്രീ ജില്ലാാ
മിഷനിസേലക്കും ഗ്രാാമപിഞ്ചാായത്തിസേലക്കും 
നല്കുകായുംണ്ടിായി.  

മാാസ്ക്് �ിര്മ്മ്യൂാണം   
മൂലൈപ്പനാെ് ഗ്രാാമപിഞ്ചാായത്്ത കുടുംബശ്രീ  

യൂണിറ്റുംകാളാായ ശാസേലാം  കുടുംബശ്രീ 

(വിാര്ഡ്് 2), ഒരുമ  കുടുംബശ്രീ (വിാര്ഡ്് 9), 
ഫ്രണ്ടി്സ് ലൈെല�ിംഗ് യൂണിറ്റി് (വിാര്ഡ്് 11), 
കുഞ്ഞാറ്റി കുടുംബശ്രീ (വിാര്ഡ്് 11), ജീവിനം  
ലൈെല�ിംഗ് യൂണിറ്റി് (വിാര്ഡ്് 11), സിത്താര 
കുടുംബശ്രീ  (വിാര്ഡ്് 2) എന്നിവിയിലൂടെെ 
14,165  (22.05.2020) എണ്ണംം  മാസ്ക് തിയ്യാാ
�ാക്കാി നല്കാി. 

റ്റോകാാ��ി സ്വന്ദര്ശ�ം  
മൂലൈപ്പനാെ് സി.ഡ്ി.എസിടെല വിിവിിധ 

സേകാാളാനികാള് സന്ദര്ശിക്കുകായുംം ടെകാാവിിഡ്്-19 
പ്രതിിസേരാധ മാര്ഗ്ഗങ്ങടെളാക്കു�ിച്ച് നിര്സേ�ശം 
നല്കുന്നതിിലുംം എ.ഡ്ി.എസ്, ആനിസേമ 
റ്റിര്മാര്, ടെപ്രാസേമാട്ടിര്മാര്, കുടുംബശ്രീ 
യൂണിറ്റുംകാള് എന്നിവിടെര ചുമതിലടെപ്പടുത്തുകാ
യുംം ടെ�യ്തു. കുെകു സേപിാലുംള്ള സ്ഥാലങ്ങളാില് 
പിണിയ്ക്കു സേപിായി തിിരിച്ചും വിന്നവിടെരക്കു�ിച്ച് 
അതിാതും സമയങ്ങളാില് ആസേരാഗാപ്രവിര്ത്ത
കാര്ക്കു വിിവിരം നല്കുന്നതിിനും സാധിച്ചും. 
സേകാാളാനികാളാില് ആയുംര്സേവിദ-അസേലാപ്പതിി 
മരുന്നുംകാള് സേവിാളാ�ിയര്മാരുടെെ സഹിാ
യസേത്താടെെ എത്തിച്ചും നല്കുന്നതിിനും 
സി.ഡ്ി.എസ്. അംഗങ്ങള് സഹിായകാര
മായി. അഗതിി ആശ്രയ ഗുണസേഭിാക്താാക്കാ
ള്ക്കും സേകാാളാനിനിവിാസികാള്ക്കും മരുന്ന്,  
ഭിക്ഷംണം, സേ�ഷന്സാധനങ്ങള് എന്നിവി 
സേകാാളാനികാളാില് എത്തിച്ചും നല്കുന്നതിിനും 
സി. ഡ്ി.എസ്. അംഗങ്ങള് മാതൃകാാപിര
മായ പിങ്കാ് വിഹിിച്ചിട്ടുണ്ടി്.  

 
റ്റോസ്വവ� പ്രവര്ത്തി�ങ്ങൾ  

60 വിയസ്സിിനു മുകാളാിലുംള്ള വിസേയാജന
ങ്ങള്, അഗതിി ആശ്രയ ഗുണസേഭിാക്താാക്കാള്,  
സേ�ഹിിതി ഗുണസേഭിാക്താാക്കാള് എന്നിവിരുടെെ 
സേക്ഷംമാസേനവഷണം സി.ഡ്ി.എസ്. അംഗങ്ങ
ളാിലൂടെെ നെത്തുന്നതിിന് സാധിച്ചും. അഗതിി, 
ആശ്രയ ഗുണസേഭിാക്താാക്കാള്,  സേ�ഹിിതി 
ഗുണസേഭിാക്താാക്കാള്, സേകാാളാനി നിവിാസികാള് 
എന്നിവിര്ക്കാ് മരുന്ന് സേവിാളാ� ിയര്മാര് 
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വിഴിി എത്തിയ്ക്കുന്നതിിനും മാതൃകാാപിരമായ 
പ്രവിര്ത്തനങ്ങള് കാാഴ്ചടെവിയ്ക്കുന്നതിിനും 
കുടുംബശ്രീ സംവിിധാനത്തിന് സാധിച്ചും 
എന്നതി് എടുത്തു പി�സേയണ്ടി ഒന്നാണ്.  
നിരീക്ഷംണത്തില് ഉള്ളവിടെര സേഫാസേളാാഅപ്പ് 
ടെ�യ്യുകായുംം ഇവിര് മറ്റുംള്ള ആളുകാളുമായി 
ഇെപിഴികുന്നതുംം പു�ത്തി�ങ്ങുന്നതുംമായ 
വിിവിരങ്ങളും ജില്ലായ്ക്കു പു�ത്തുനിന്നും വിന്നവിര്, 
മറ്റും  സംസ്ഥാാനങ്ങളാില് നിന്ന് വിന്നവിര് 
എന്നിവിടെരക്കു�ിച്ചുംമുള്ള വിിവിരങ്ങള് നല്കു
ന്നതിിന്  മുഴുവിന് യൂണിറ്റുംകാള്ക്കും നിര്സേ�ശം 
നല്കാിയതുംം ആസേരാഗാ പ്രവിര്ത്തകാര്ക്കാ് 
തുംണയായി. ടെജ.എല്.ജി. ഗ്രൂപ്പുംകാള് വിഴിി കാമ്മൂ
ണിറ്റിി കാിച്ചനുകാളാിസേലക്്കാ ആവിശാമായ പിച്ചക്കാ
�ികാള് എത്തിച്ചും നല്കുന്നതിിനും സാധിച്ചും. 

ലൈപ്രമ�ി സേകാാൺൊക്ടില് ഉള്ടെപ്പട്ടി 60 
വിയസിനു മുകാളാിലുംള്ളവിടെര വിിളാിച്ച് സേക്ഷംമാ
സേനവഷണം നെത്തുന്നതിിന് ഒരു ആര്.പിി.ടെയ 
നിസേയാഗിക്കുകായുംം ജില്ലാാമിഷന് നല്കാിയ 
ലിസ്റ്റിലുംള്ളവിടെര  നിര്സേ�ശാനുസരണം 
വിിളാിച്ച് എല്ലാാ ദിവിസവുംം ഗൂഗിള് ഷീറ്റിില് 
അപി് സേലാഡ്്  ടെ�യ്യുന്നതിിനും സാധിച്ചും.  

സ്വം�ംഭാങ്ങൾ  
മാസേവിലി സേസ്റ്റാ�ില് കാിറ്റി് തിയ്യാാ�ാക്കുന്ന

തിിന് കുടുംബശ്രീ പ്രവിര്ത്തകാര് സഹിായിച്ചും. 
കുടുംബശ്രീ സംരംഭികാരുടെെ മുട്ടിസേക്കാാഴിി 
യൂണിറ്റുംകാള് സേകാാഴിിത്തീറ്റി ലഭിാമാവിാടെതി  
ബുദ്ധിിമുട്ടുകായുംം സി. ഡ്ി. എസ് മുഖ്യാാന്തംിരം 
ടെവിറ്റി�ിന�ി സര്ജടെന അ�ിയിക്കുകായുംം 
ടെ�യ്തതും വിഴിി സേകാാഴിിത്തീറ്റി വിടുവിന്�ാല് 
കാെകാളാില് എത്തിക്കുന്നതിിന് നെപിെി സവീ
കാരിക്കുന്ന തിിന് സാധിച്ചും.  

ബ്ാലസ്വഭാ  
സേലാക്കാ്ഡ്ൗൺ കാാലമായാല് സേപിാലുംം 

ബാലസഭി പ്രവിര്ത്തനങ്ങള് നല്ലാ രീതിിയില് 
നെത്തുന്നതിിന് പ്രസേതിാകാം വിാട്ടി്സ് ആപ്പ് 
ഗ്രൂപ്പുംകാള് രൂപിീകാരിച്ച്  ഓസേരാ ദിവിസസേത്ത
ക്കും പ്രസേതിാകാം പ്രസേതിാകാം പ്രവിര്ത്തനങ്ങള് 
ജില്ലാാതില �ിസേസാഴ്്സ് സേപിഴ്സ്ൺ കുട്ടിികാള്ക്കാായി 
ഗ്രൂപ്പില് നല്കുന്നതുംം എല്ലാാ വിാര്ഡ്ില് 
നിന്നുംം തിടെന്ന കുട്ടിികാളുടെെ വിാതിാസ്തമായ 
കാലാപിരമായ കാഴിിവുംകാള് പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്ന
തിിന് സി.ഡ്ി.എസും പിഞ്ചാായത്തുതില ആര്.
പിി.യുംം നല്ലാ രീതിിയില് സേനതൃതിവം നല്കാിവിരു
ന്നസേതിാടുകൂെി നടെല്ലാാരു സേവിദിയായി വിാട്ടി്സ് 
ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് മാറുകായുംം ടെ�യ്തു.

കാിഴിങ്ങു ഗ്രാമാം പിദ്ധതി  
ടെകാാവിിഡ്്-19 ഉയര്ത്തുന്ന ഭിക്ഷംാപ്രതിി

സന്ധി മ�ികാെക്കുന്നതിിനും കാിഴിങ്ങുവിര്ഗ്ഗ

ങ്ങളുടെെ കൃഷി മുഴുവിന് പുരയിെങ്ങളാിലുംം 
സാര്വിത്രാികാമാക്കുകാ എന്ന ലക്ഷംാസേത്താടെെ  
2020-2021 വിാര്ഷികാ പിദ്ധിതിിയില് ഉള്ടെപ്പടു
ത്തിടെകാാണ്ടി് 15 എസ്.സി. കുടുംബശ്രീ യൂണി
റ്റുംകാള്ക്കും 22 എസ്.െി. കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റും
കാള്ക്കും 30 ജന�ല് യൂണിറ്റുംകാള്ക്കും  സേ�ന, 
സേ��് , മരച്ചീനി എന്നിവി വിിതിരണം ടെ�യ്തു. 
ഇതിിനു പു�ടെമ 10 ജന�ല്  കുടുംബശ്രീ യൂണി
റ്റുംകാള്ക്്കാ അഗ്രാി വിിസേല്ലാജില് ഉള്ടെപ്പടുത്തി 800 
കാി.ഗ്രാാം  സേ�നയുംം നല്കാി. കാിഴിങ്ങുവിര്ഗ്ഗങ്ങള്  
കൃഷി ടെ�യ്യുന്ന കൃഷിയിെങ്ങളാില്  അധികാ 
ഭിസേക്ഷംാാല്പാാദനത്തിനും കൃഷി വിിളാകാളുടെെ 
സേരാഗകാീെബാധകാള്ടെക്കാതിിടെര പിാരി 
സ്ഥാിതിികാ എന്ജിനീയ�ിംഗ് ഉപിാധിയായുംം 
തിീറ്റിപ്പുംല് ഉല്പാാദനം വിര്ദ്ധിിപ്പിക്കാാനും ലക്ഷംാ
മിട്ടി് സേ�ാളാവിിത്ത് സൗജനാമായി വിിതിരണം 
ടെ�യ്യുന്നതിിനുള്ള പിദ്ധിതിിയുംം ഗ്രാാമപിഞ്ചാായ
ത്തില് ആവിിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടി്. സുരക്ഷംിതിമായ 
ഭിക്ഷംണത്തിനായി ഓസേരാ കുടുംബങ്ങസേളായുംം 
സവയംപിരാാപ്തംമാക്കാാന് ലക്ഷംാമിടുന്ന കാിഴി
ങ്ങുഗ്രാാമം പിദ്ധിതിി സീസണല് പിച്ചക്കാ�ി 
കൃഷിയുംസേെയുംം അന്നജവുംം  മാംസാവുംം ജീവി
കാങ്ങളും അെങ്ങിയ സമീകൃതി സേപിാഷകാാഹിാ
രത്തിടെ� പ്രാധാനാം പ്ര�രിപ്പിക്കാാനും കൂെി 
ലക്ഷംാമിടുന്നതിാണ്.  

മുഖ്യംമാന്ത്രിിയുംളെെ സ്വഹിായിഹിസ്തംം 
വായ്പ്ാ പിദ്ധതി  

പിദ്ധിതിി പ്രകാാരം സേലാൺ ആവിശാ
ടെപ്പട്ടിതി് 252 കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിിടെല 3,616  
അംഗങ്ങളാാണ്. 6,84,00,000 രൂപിയാണ് 
ആവിശാമായി വിന്നിരിക്കുന്നതി്. എന്നാല് 
സി.ഡ്ി.എസി.സേലക്കാ് ൊര്ജറ്റി് ടെ�യ്ത് അനു
വിദിച്ചിരിക്കുന്നതി് 2,38,70,000 രൂപിയുംം. 
അതുംടെകാാണ്ടുതിടെന്ന ഏതും തിരത്തില് തുംകാ
നല്കാണം എന്നതി് സര്ക്കാാര്  നിര്സേ�ശ
ങ്ങള് പിാലിച്ച് സേയാഗംകൂെി തിീരുമാനി
ക്കുകായുംം ടെ�യ്തു.  അംഗങ്ങള്/യൂണിറ്റുംകാള് 
ഒഴിിവിാകുന്നതി് സംബന്ധിച്ചുംള്ള കാണക്കു
കാള്  കൂെി പിരിഗണിടെച്ചങ്കാിലുംം കാാരാമായ  
കു�വി് ഉണ്ടിായില്ലാ. ആയതിിനാല് ഓസേരാ 
അംഗത്തിനും 7,000 രൂപി കാണക്കാാക്കാി 
യൂണിറ്റിിനുള്ള തുംകാ തിീരുമാനിക്കുന്നതിിനും 
നിര്സേ�ശിച്ചും.

  
റ്റോയിാഗ് പി�ിശീല�ം

കുടുംബശ്രീ ജില്ലാാ മിഷടെ� സേനതൃ
തിവത്തില് സേലാക്കാ്ഡ്ൗൺ കാാലത്ത് 
ഓൺലൈലന് സേയാഗപിരിശീലനം സംഘ
െിപ്പിച്ചതി്  വിളാടെര ഉപികാാരപ്രദമായിരു 

ന്നും. ഓസേരാ ദിവിസവുംം ടെ��ിയ  വിീഡ്ിസേയാ 
ആയി നല്കുന്ന പിരിശീലനഭിാഗങ്ങള് 
അയല്ക്കൂട്ടിതിലം  വിടെര എത്തിക്കുന്നതിിന് 
സാധിച്ചും. വിളാടെര നല്ലാ പ്രതിികാരണമായിരു
ന്നും വിാര്ഡ്ില് നിന്നുംം ലഭിാമായതി് .  

ചിികാിത്സ ധാ�സ്വഹിായിം  
വിളാടെരയധികാം കാഷ്ടിടെപ്പടുന്ന  മാരകാമായ 

അസുഖ്യാങ്ങളാാല് ബുദ്ധിിമുട്ടുന്ന  കുടുംബശ്രീ കുടും
ബാംഗങ്ങളാായ സേരാഗികാള്ക്കാ് ടെകാാവിിഡ്്-19 
സേലാക്കാ്ഡ്ൗൺ  സമയത്തുസേപിാലുംം �ികാി
ത്സാധനസഹിായം നല്കുന്നതിിന് സി. 
ഡ്ി.എസിന് സാധിച്ചും. 

ആറ്റോ�ാഗ്ം�ാഗ്രത 
പ്രവര്ത്തി�ങ്ങൾ  

ടെകാാസേ�ാണ ലൈവി�സ് ഡ്ിസീസ് 
(ടെകാാവിിഡ്്-19) സേകാരളാത്തില് �ിസേപ്പാര്ട്ടി്  
ടെ�യ്യുകായുംം ജാഗ്രാതി പിാലിക്കാണടെമന്ന 
നിര്സേ�ശങ്ങള് വിരുകായുംം ടെ�യ്ത ഉെടെന
തിടെന്ന  പിഞ്ചാായത്ത് തിലത്തില് ജനപ്ര
തിിനിധികാള്, ആസേരാഗാ പ്രവിര്ത്തകാര്,  
വിിവിിധ രാഷ്ട്രീയപിാര്ട്ടിി പ്രതിിനിധികാള് 
എ ന്ന ി വി ടെര  ഉ ള് ടെ പ്പ ടു ത്ത ി  സേയ ാ ഗ ം 
സേ�രുകായുംം  ടെകാാവിിഡ്്-19 ടെ� ഭിാഗമായി 
ആവിശാമായ വിിവിരസേശഖ്യാരണം, സേബാധവി
ല്ക്കാരണം, പ്രതിിസേരാധ പ്രവിര്ത്തനങ്ങള് 
എന്നിവി നെത്തുന്നതിിന്  പിഞ്ചാായത്ത് 
തിലത്തില് ഗ്രാാമപിഞ്ചാായത്ത് പ്രസിഡ്
ണ്ടി് ടെ�യര്മാനും, ടെമഡ്ിക്കാല് ഓഫീസര് 
കാൺവിീനറുമായി  പിഞ്ചാായത്ത് തിലത്തില് 
കാമ്മിറ്റിി രൂപിീകാരിക്കുകായുംം, വിാര്ഡ്് ടെമ�ര്മാ
രുടെെയുംം  ടെജ.എച്ച്.ഐ., ടെജ.പിി.എച്ച്.എന്. 
തുംെങ്ങിയവിരുടെെയുംം സേനതൃതിവത്തില് ആശാ
വിര്ക്കാര്മാര്,  അംഗനവിാെി ജീവിനക്കാാര്, 
എ.ഡ്ി.എസ്. ഭിാരവിാഹിികാള്, എന്നിവിടെര 
ഉള്ടെപ്പടുത്തി  വിാര്ഡ്് ജാഗ്രാതിസമിതിികാള് 
രൂപിീകാരിക്കുന്നതിിനും തിീരുമാനിച്ചും.  

വിാര്ഡ്് ജാഗ്രാതിസമിതിിയുംടെെ സേനതൃതിവ
ത്തില് വിാര്ഡുംകാളാിടെല എല്ലാാ വിീടുകാളാിലുംം  
സേനാട്ടിീസ്  വിിതിരണം നെത്തുന്നതിിന് 
എ.ഡ്ി.എസ് ഭിാരവിാഹിികാള് പ്രധാന 
പിങ്കാ് വിഹിിച്ചും.  വിാഹിനത്തില് നെത്തിയ 
അനൗൺസ് ടെമ�ില് ടെകാാവിിഡ്്-19 പ്രതിി
സേരാധടെത്ത  സംബന്ധിച്ച്  മുഴുവിന്  ജനങ്ങ
ള്ക്കും അ�ിയിപ്പ് നല്കാി. ആശാവിളാണ്ടിി
യര്മാര്, വിാര്ഡ്് തില ജാഗ്രാതി സമിതിി  
അംഗങ്ങള്, ആസേരാഗാ പ്രവിര്ത്തകാര്, 
എന്നിവിരുടെെ സേനതൃതിവത്തില് വിിസേദശത്ത് 
നിന്ന് വിന്നവിര്, അനാ സംസ്ഥാാനങ്ങളാില് 
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പ്രീസ്കൂള്  (അംഗനവിാെി കുട്ടിികാള്) എന്നിവി
ര്ക്കാ് സേവിണ്ടിിയാണ് വിിതിരണം നെത്തിയതി്. 
സേതിാട്ടിം  ഉെമകാള്, സന്നദ്ധി പ്രവിര്ത്തകാര്, 
സേട്രിഡ്്  യൂണിയനുകാള്, അംഗനവിാെി വിര്ക്കാ
ര്മാര്,  കുടുംബശ്രീ പ്രവിര്ത്തകാര് എന്നിവി
രുടെെ  സഹിായസേത്താടെെ നാലുംതിവിണയായി 
2005  ലിറ്റിര് പിാല് 1,957 കുടുംബങ്ങളാില് 
എത്തിക്കുന്നതിിന് സാധിച്ചും.  

ബ്ഡി്സ്വ് സ്കൂൾ 
പ്രവര്ത്തി�ങ്ങൾ  

ടെകാാവിിഡ്്- 19  സേലാക്കാ് ഡ്ൗൺ  
കാാലത്ത് കുട്ടിികാളുടെെ വിീടുകാളാില്  ടെ�ന്ന് 
ക്ലാാസ് എടുക്കുന്നതിിന് സി.ഡ്ി. എസ്. എക്സിി
കാൂട്ടിീവി് അംഗങ്ങള്  അധാാപികാടെര സഹിാ
യിക്കുന്നും. ടെകാാവിിഡ്്-19 സേലാക്കാ് ഡ്ൗൺ 
കാാലത്ത് വിിദാാര്ത്ഥികാള്ക്കാായി  സേപിാഷ
കാാഹിാരക്കാിറ്റി് വിിതിരണം ടെ�യ്തു.  

��കാീയി റ്റോഹിാട്ട്ൽ  
സേകാരളാ സര്ക്കാാരിടെ� 2020-21 ബജറ്റി് 

പ്രഖ്യാാാപിനത്തില് നല്കാിയ വിിശപ്പും രഹിിതി 
പിദ്ധിതിിയുംടെെ ഭിാഗമായി തിസേ�ശസവയംഭിരണ 
സ്ഥാാപിനങ്ങളും  സിവിില് സലൈപ്ലാസ് വികുപ്പുംം 
കുടുംബശ്രീയുംം സംയുംക്താമായി നെപ്പിലാക്കു
ന്ന ജനകാീയ സേഹിാട്ടില് മൂലൈപ്പനാെ് സി.ഡ്ി.
എസിടെ� സേനതൃതിവത്തില് 04.09.2020-
ന്  വിടുവിന്�ാല് ൌണില് ആരംഭിിച്ചും. 
ടെപിാതുംജനങ്ങള്ക്കാ് നാായമായ വിിലയില് 
അതിായതി് 20 രൂപി  നിരക്കാില് ഉച്ചഭിക്ഷംണം  
ലഭിാമാക്കുകാ എന്ന ലക്ഷംാമാണ് ഈ കൂട്ടിായ 
പ്രവിര്ത്തനത്തിലൂടെെ നിര്വിഹിിക്കാടെപ്പടു
ന്നതി്. തിസേ�ശസവയംഭിരണ സ്ഥാാപിനങ്ങ
ളും കുടുംബശ്രീയുംം അെിസ്ഥാാനസൗകാരാം 
ഒരുക്കുസേ�ാള് സിവിില് സലൈപ്ലാസില് 
നിന്നുംം സബ്സി ഡ്ി നിരക്കാില് അരി 
ലഭിാമാക്കാി പ്രവിര്ത്തനടെത്ത പിിന്തുണയ്ക്കുന്നും. 
സമൂഹിത്തില് തുംച്ഛാമായ വിരുമാനത്തില് 
ജീവിിക്കുന്ന ഒരുപിാടുസേപിര്ക്കു ഈ പിദ്ധിതിി 
ഉപികാരിക്കും എന്നതിിലുംപിരി കുടുംബശ്രീ 
വിനിതികാള്ക്്കാ ജീവിസേനാപിാധിയുംം അതുംവിഴിി 
സാ�ത്തികാ ഉയര്ച്ചയുംം ഉ�പ്പാക്കുന്നും. 

ളെകാ.എസ്വ്.എഫ്.ഇ.
വിദിംാശ്രീീ പിദ്ധതി  

    ടെകാാവിിഡ്് വിാാപിനം തിെയുംന്നതിിടെ� 
ഭിാഗമായി സ്കൂളുകാള് തും�ക്കാാന്  കാഴിിയാത്ത 
സാഹി�രാത്തില് സര്ക്കാാര് ഡ്ിജിറ്റില് 
മീഡ്ിയ വിഴിി കുട്ടിികാള്ക്കാ് പിഠിന  സൗകാരാം 
ഒരുക്കാിയിട്ടുണ്ടി്. എന്നാല് സ്മാാര്ട്ടി് സേഫാസേണാ 

ടെെലിവിിഷസേനാ ഇല്ലാാത്ത  വിിദാാര്ത്ഥികാ
ള്ക്കും പിഠിനത്തിനായി ഒരു അെിസ്ഥാാന 
സൗകാരാവുംം നിലവിിലില്ലാാത്ത കുട്ടിികാള്ക്കും
ആവിശാമായ അെിസ്ഥാാന സൗകാരാം ഉ�പ്പാ
സേക്കാണ്ടിതി് കുടുംബശ്രീയുംസേെയുംം  ആവിശാ
മാണ്. ടെകാാവിിഡ്്-19 എന്ന മഹിാമാരിയുംടെെ 
വിാാപിനം തിെയുംന്നതിിടെ� ഭിാഗമായുംള്ള 
സേലാക്കാ്ഡ്ൗൺ കാാരണം സാ�ത്തികാ 
സേക്ലാശം  അനുഭിവിിക്കുന്ന ദരിദ്ര്യകുടുംബങ്ങ
ള്ക്കാ് ലാപി് സേൊപി് സേപിാലുംള്ള പിഠിസേനാപികാര
ണങ്ങള്  വിാങ്ങാന് പിണം കാടെണ്ടിത്തുകാ 
അസാധാമാണ്. ഈ സാഹി�രാത്തില് 
ടെകാ.എസ്.എഫ്.ഇ.വിഴിി അയല്ക്കൂട്ടിാംഗ
ങ്ങള്ക്കാ് ലാപി് സേൊപി് ലഭിാമാക്കാാനായി ഒരു 
സൂക്ഷ്മ സ�ാദാപിദ്ധിതിിയാണ് ടെകാ.എസ്.
എഫ്.ഇ വിിദാാശ്രീ പിദ്ധിതിി എന്ന സേപിരില് 
നെപ്പാക്കാി വിരുന്നതി്.  ടെകാ.എസ്.എഫ്.ഇ.യും
മായി  സഹികാരിച്ച് ലൈമസേക്രാ �ിട്ടിി ആരംഭിി
ക്കുന്നതും വിഴിി അയല്ക്കൂട്ടിങ്ങള്ക്കാ് പുതിിയ 
സ�ാദാ  പിദ്ധിതിിയുംം വിിദാാര്ത്ഥികാള്ക്കാാ
വിശാമായ പിഠിനസൗകാരാവുംം ഒരുക്കുന്നതിി
നുള്ള തിവരിതി  സാ�ത്തികാ സഹിായവുംം 
ഉ�പ്പാക്കാാന് കാഴിിയുംം.  

107 കുടുംബശ്രീയിടെല 342 അംഗങ്ങ
ളാാണ് �ിട്ടിിയില് അംഗതിവം എടുക്കുകായുംം  
342 അംഗങ്ങളും ലാപി് സേൊപ്പ് ആവിശാടെപ്പടു
കായുംം ടെ�യ്തു. എന്നാല് ടെകാാവിിഡ്്-19 വിാാപി
നത്താല് കാടെണ്ടിയ്ന്ടെമ�്സേസാൺ ആയി 
പിഞ്ചാായത്ത് പൂര്ണ്ണംമായി അെച്ചതിിനാല് 
അസേപിക്ഷംകാള് 04.09.2020-നാണ് ഗ്രൂപ്പും 
കാള്ക്കാ് വിിതിരണം ടെ�യ്യാാന് സാധിച്ചതി്. 
07.09.2020  മുതില് അസേപിക്ഷംകാള് ടെകാ.എസ്.
എഫ്.ഇ. സേമപ്പാെി ശാഖ്യായില് നിന്നുംം ലഭിാ
മാക്കാി.

   

ഡിീപി് ക്ലീൻ വയി�ാെ്  
വിയനാെ് ജില്ലാാമിഷടെ� സേനതൃതിവത്തില് 

സംഘെിപ്പിച്ച ഡ്ീപി് ക്ലാീന് പിദ്ധിതിിയുംടെെ 
ഭിാഗമായി കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെെ വിീടും 
ടെപിാതുംസ്ഥാലങ്ങളും വൃത്തിയാക്കുന്നതിിന് 
നിര്സേ�ശിക്കുകായുംം ആയതി് പ്രകാാരം 275 
കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുംകാള് ഇതിില് പിങ്കാാളാി
യാവുംകായുംം ടെ�യ്തു. പിഞ്ചാായത്ത് കാടെണ്ടി
യ്ന്ടെമ� ്സേസാൺ ആയതിിനാല് 3597 
വിീടുകാള്  ക്ലാീന് ടെ�യ്തു. അംഗന്വിാെി, എസേസ്റ്റ
റ്റി് പിാെികാള്, ബസ്സേസ്റ്റാപി് എന്നിവിയുംം ക്ലാീന്  
ടെ�യ്തു. 

1

ലേ�ഖിിക മൂപ്പൈപ്പാനോട് ഗ്രാംോെപ്യൂഞ്ചാോ�ത്ത്് സിി.ഡിി.
എസി്. മെ��ര് ലേപ്യൂഴ്സണ് ആണി്.

നിന്ന് വിന്നവിര്, മറ്റി് ജില്ലാകാളാില് നിന്ന് 
വിന്നവിര് എന്നിവിരുടെെ വിിവിര സേശഖ്യാരണം 
ആരംഭിിച്ചും.  സേഹിാം കാവാ�ലൈ�ന് പ്രവിര്ത്ത
നങ്ങള് കാര്ശനമാക്കാി മറ്റി്  സ്ഥാലങ്ങളാില് 
നിന്നുംം വിന്നവിര് 14 ദിവിസം നിര്ബന്ധമാ
യുംം വിീെിനുള്ളില് ഇരിക്കാണടെമന്ന് നിര്സേ�
ശിക്കുകായുംം വിാര്ഡ്് തില സമിതിികാളുടെെ 
സേനതൃതിവത്തില്  സേമാണിറ്റി�ിംഗ് നെത്തുകായുംം 
ടെ�യ്തു.  

30.03.2020-ന് മൂലൈപ്പനാെ് ഗ്രാാമപിഞ്ചാാ
യത്തില് ടെകാാവിിഡ്് സേപിാസിറ്റിീവി് �ിസേപ്പാര്ട്ടി്  
ടെ�യ്തതിിടെ� അെിസ്ഥാാനത്തില് ജാഗ്രാതി 
നിര്സേ�ശം നല്കാി. സേഹിാട്ടി്സേ�ാട്ടി് എന്ന 
നിലയില് കൂടുതില് ജാഗ്രാതിയുംം നിയന്ത്രി
ണങ്ങളും ശക്താിടെപ്പടുത്തി. ലൈവിറ്റി് ഗാര്ഡ്് 
പ്രവിര്ത്തകാരുടെെ സേനതൃതിവത്തില് ടെ�ക്കാ് 
സേപിാസ്റ്റ്, വിടുവിന്�ാല് ൌൺ, പ്രാഥാമികാാ
സേരാഗാ സേകാന്ദ്രം,  ഗ്രാാമപിഞ്ചാായത്ത് ഓഫീസ്, 
ടെനടുങ്കാരണ, �ിപ്പൺ, തിാടെഴി അരപ്പറ്റി എന്നി
വിിെങ്ങളാില് അണുവിിമുക്താമാക്കുന്നതിിനുള്ള 
പ്രവിര്ത്തനങ്ങള് സംഘെിപ്പിച്ചും. സേഹിാം കാവാ
�ലൈ�നില് ഉള്ള വിീടുകാളാില് ആസേരാഗാ പ്രവി
ര്ത്തകാരുടെെയുംം  ജാഗ്രാതിസമിതിി അംഗങ്ങളു
ടെെയുംം സേനതൃതിവത്തില് സന്ദര്ശനം നെത്തി 
നിര്സേ�ശങ്ങള് നല്കാി. സേഹിാം കാവാ�ലൈ�നി
ലുംള്ളവിര്ക്്കാ ആയുംഷ് വികുപ്പില് നിന്നുംം ലഭിിച്ച 
പ്രതിിസേരാധ  മരുന്നുംകാള് വിീടുകാളാില് എത്തിച്്ച 
നല്കാി.  

പിഞ്ചാായത്തിടെല വിാതിാസ്ത സേമഖ്യാല
കാളാില് പ്രവിര്ത്തിക്കുന്ന  170 സേപിരുടെെ 
ശ്രവിം സേശഖ്യാരിച്ച് പിരിസേശാധനക്കാ് അയച്ചും. 
ആസേരാഗാ പ്രവിര്ത്തകാര്,  സന്നദ്ധി പ്രവി
ര്ത്തകാര്, ജനപ്രതിിനിധികാള്, വിിസേദശത്ത് 
നിന്നുംം വിന്നവിര്, ഇതിര  സംസ്ഥാാനത്ത് 
നിന്നുംം വിന്നവിര്, സേഹിാം കാവാ�ലൈ�നില് 
ഉള്ളവിര്, ടെകാാവിിഡ്് ടെകായര്  ടെസ�റുകാളാില് 
ഉള്ളവിര്,  എന്നിവിരില് നിന്നുംമാണ് 170 
സേപിടെര ടെതിരടെഞ്ഞടുത്ത്  പിരിസേശാധനക്കാ് 
വിിസേധയമാക്കാിയതി്. 

പിാൽ വിത�ണം  
ടെകാാവിിഡ്് മഹിാമാരിടെയ തുംെര്ന്ന് 

പിാല് ഉപിസേഭിാഗം കു�ഞ്ഞതിിനാല് മില്മ  
പിഞ്ചാായത്തുകാളാിസേലക്കാ് നല്കാിയ പിാല് 
വിിതിരണം മൂലൈപ്പനാെ് ഗ്രാാമപിഞ്ചാായത്തില് 
വിളാടെര കാാരാക്ഷംമമായാണ് നെപ്പിലാക്കാി
യതി്. നാല് തിവിണയാണ് പിാല് വിന്നതി്. 
ആദാടെത്ത  രണ്ടുതിവിണ അതിിഥാി ടെതിാഴിിലാ
ളാികാള്ക്കാ്  മാത്രാം നല്കുന്നതിിനും പിിന്നീെ് 
രണ്ടുതിവിണ  സേതിാട്ടിം ടെതിാഴിിലാളാികാള്, 
ആദിവിാസി സേകാാളാനികാള്, ഗര്ഭിിണികാള്, 
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ഇന്തംായില് തില ഉയര്ത്തി നില്ക്കുന്ന 
സംസ്ഥാാനമാണ് സേകാരളാം. പിൗരടെ� 

അന്തംസ്സിാര്ന്ന ജീവിിതിമാണ് രാജാത്തി
ടെ� വിികാസനത്തിടെ� മുഖ്യാാസേഹിതും എന്ന് 
ടെതിളാിയിച്ചും ടെകാാടുക്കാാന് സേകാരളാത്തിന് 
സാധിച്ചും. വിിദാാഭിാാസം,ആസേരാഗാം, വിിസേകാ
ന്ദ്രീകൃതിാസൂത്രാണം എന്നിവിയില് വിികാസിതി 
രാജാങ്ങള്ടെക്കാാപ്പമാണ് സേകാരളാം. ഇതിിന് 
പ്രസേ�ാദനമായതി് 1996 �ിങ്ങം ഒന്നിന് 
ആരംഭിിച്ച പിങ്കാാളാിത്ത ജനാധിപിതിാത്തിടെ� 
സേനര്പ്പതിിപ്പായ ജനകാീയാസൂത്രാണ പിദ്ധിതിി
യാണ്. ജനകാീയാസൂത്രാണം രജതി ജൂബിലി 
ആസേഘാഷിക്കുസേ�ാള് വിിവിിധസേമഖ്യാലകാളാില് 
അത്ഭുതിം കാാട്ടിിയതിിടെ� സേനര്�ിത്രാം നമ്മുടെെ 
മു�ിസേലക്കാ് അനാവിരണം ടെ�യ്യാടെപ്പടുന്നും.

ഓസേരാ പ്രസേദശവുംം ആ പ്രസേദശത്തിടെ� 
സാഹി�രാങ്ങള്ക്കാിണങ്ങിയ പിദ്ധിതിികാള് 
രൂപിീകാരിച്ച് ആസൂത്രാണത്തില് പുതിിയ 
കാാല്ടെവിപ്പ് നെത്തി ആസേരാഗാം,വിിദാാ
ഭിാാസം എന്നിവിയില് നവിീന കാാഴ്ചപ്പാടുകാള് 
പിി�ന്നും വിീണു. നഗരം - ഗ്രാാമം സേവിര്തിിരിവിി
ല്ലാാത്ത ഭൂപ്രസേദശത്ത് സമാനതികാളാില്ലാാ
ത്ത വിികാസന പിരിസേപ്രക്ഷംാം രൂപിടെപ്പട്ടി്, 
പ്രാസേദശികാ ആസൂത്രാണത്തിടെ� പുത്തന് 
അദ്ധിാായം ഉണ്ടിായി പിങ്കാാളാിത്ത ജനാധിപി
തിാം ഭിാസുരമായി. പ്രതിിശീര്ഷ വിരുമാനം, 
ഉപിസേഭിാഗം, സ�ാദാം, നിസേക്ഷംപിം എന്നിവി
യില് സേകാരളാം മുന്പിന്തംിയിലാണ്. ടെ�ലവി് 
കു�ഞ്ഞ വിികാസന മാതൃകാ, പിരിസ്ഥാിതിിക്കാ് 
അനുസേയാജാമായ സാ�ത്തികാ വിളാര്ച്ച 
എന്നിവി�ായി തിസേ�ശസവയംഭിരണ സ്ഥാാപി
നങ്ങള് നിലടെകാാണ്ടു. സാമൂഹിികാ വിികാസന
ത്തില് സേകാരളാത്തിടെ� സ്ഥാാനം വിികാസിതി 
രാജാങ്ങള്ടെക്കാാപ്പമാണ്.  വിിഭിവിങ്ങള് 
ജനങ്ങള്ക്കാ് വിീതിിച്ച് നല്കുന്നതിില് സേകാര
ളാത്തിന് വിിജയിക്കുവിാന് സാധിച്ചതി് ജനകാീ
യാസൂത്രാണ പ്രസ്ഥാാനത്തിടെ� പിിന്തുണ 

ടെകാാണ്ടിാണ്. മനുഷാടെ� വിികാസന ആവിശാ
ങ്ങടെളാ പ്രകൃതിിക്കാ് വിിഘാതിം ഇല്ലാാടെതി പിരി
ഗണിക്കുന്നതിിനു പിങ്കാാളാിത്ത ജനാധിപിതിാം 
ഉപികാാരടെപ്പട്ടു. വിികാസനസേത്താടെൊപ്പം 
സാമൂഹിികാ നീതിി ഉ�പ്പാക്കാി ടെ�ലവുംകു�ഞ്ഞ 
വിികാസന മാതൃകാകാള് അവിതിരിപ്പിക്കാടെപ്പട്ടു.

 1970 കാാലഘട്ടിത്തില് രാജാത്തി
ടെ� പുസേരാഗതിി നിര്ണ്ണംയിക്കുന്നതി് GDP 
എന്ന ഒറ്റി അളാവുംസേകാാല് മാത്രാമായിരുന്നും. 
എന്നാല് വിരുമാനസേത്താെ് കൂടെെ മറ്റി് മനു
ഷാജീവിിതിവുംമായി ബന്ധടെപ്പട്ടി അളാവും
സേകാാലുംകാള് കൂെി പിരിഗണിച്ചുംള്ള വിികാസന 
പിരിസേപ്രക്ഷംാമാണ്  സേകാരളാം മുസേന്നാട്ടി ് 
വിച്ചതി്, ഉയര്ന്ന ജീവിിതി നിലവിാരം, ജീവിി
തിലൈദര്ഘാം, കു�ഞ്ഞ ജനനനിരക്കാ്, 
ജനന അവിസ്ഥായിടെല കുട്ടിികാളുടെെ മരണ
നിരക്കാിടെല കു�വി് എന്നിവിയില് സേകാരളാം 

അത്ഭുതിം സൃഷ്ടിിക്കുവിാന് ജനകാീയാസൂത്രാണ 
പ്രസ്ഥാാനം കാാരണമായി.

 എഴുപിത്തിമൂന്നാം ഭിരണഘെനാസേഭിദ
ഗതിിസേയാടെെ പിഞ്ചാായത്തുകാള് ഭിരണഘ
െനാ സ്ഥാാപിനമായി മാ�ി. 1994 ല് സേകാരളാ 
പിഞ്ചാായത്ത് രാജ ്  നിയമം നിലവിില് 
വിന്നസേതിാടെെ അധികാാരത്തിസേനാടെൊപ്പം 
വിിഭിവിങ്ങളും ഉത്തരവിാദിതിവങ്ങളും വിിസേകാന്ദ്രീ
കാരിച്ചും പിഞ്ചാായത്തുകാടെളാ ശാക്താീകാരിച്ചതിി
ടെ� ഫലമായി സേകാരളാത്തിടെ� വിികാസന 
കുതിിപ്പില് പിഞ്ചാായത്തീരാജ് സ്ഥാാപിന
ങ്ങള് നിര്ണായകാ �ാലകാ ശക്താിയായി 
മാ�ി. സംസ്ഥാാന ബഡ്്ജറ്റി് വിിഹിിതിത്തി
ടെ� 35% മുതില് 40% വിടെര തിാടെഴിത്തട്ടിി
സേലക്കാ് വിിഭിജിച്ച് നല്കാിയതി് വിഴിി ഓസേരാ 
പ്രസേദശവുംം വിികാസന കുതിിപ്പില് പിങ്കാാളാികാ
ളാായി. ആസേരാഗാ സംവിിധാനം പ്രാസേദശികാ 
സര്ക്കാാരുകാളുടെെ മുന്ഗണനാ വിിഷയമായി 
മാ�ി. ഓസേരാ സേമഖ്യാലടെയയുംം ബാധിക്കുന്ന പ്ര
ശ്നങ്ങള് സൂക്ഷ്മമായി പിരിസേശാധിച്ച് ജനകാീയ 
ഇെടെപിെല് ജനകാീയാസൂത്രാണം സാധാമാ
ക്കാി. ഗ്രാാമപിഞ്ചാായത്തുകാളുടെെ പ്രവിര്ത്തന 
പിശ്ചാത്തലത്തിന് ഗ്രാാമസഭി ശക്താിടെപ്പട്ടി
സേതിാടെെ പുതിിയ ഊര്ജ്ജം ലഭിിച്ചും. ഓസേരാ 
പ്രസേദശത്തും വിികാസനത്തിടെ� കാാവിലാളു
കാളാായി ഗ്രാാമസഭികാള് മാ�ി.

സ ാ മൂ ഹി ാ നീ തി ിയ ി ല ധ ി ഷ്ഠി ി തി മ ായ 
സാ�ത്തികാ വിികാസനം നെത്താനുള്ള 
ഭിരണഘെനാ ദൗതിാം ജനകാീയാസൂത്രാണ
ത്തിലൂടെെ സ�ന്നമായി. സേകാരളാത്തിടെല 
ദാരിദ്ര്യാത്തിടെ� സേതിാതി് കു�യ്ക്കുവിാന് ഗ്രാാമപി
ഞ്ചാായത്തുകാളും കുടുംബശ്രീയുംം വിഹിിച്ച പിങ്കാ് 
നിസ്തുലമാണ്. ലൈജവി ആവിാസ വിാവിസ്ഥാ 
സൂക്ഷംിക്കുന്നതിിനും സംരക്ഷംിക്കുന്നതിിനും 
പിരിസ്ഥാിതിിയുംടെെ കാാവിലാളാായി ഗ്രാാമപി
ഞ്ചാായത്തുകാള് നിലടെകാാള്ളുന്നും. കാാര്ഷികാ 
ഗ്രാാമീണ സംസ്കാരം സേകാരളാത്തില് നില

ജീനകാീയിാസൂത്രണത്തിിൽ 
�ാർത്ഥകാമാായി 25 വാർഷങ്ങള് 
 െി. ഷാഹുൽ ഹിമാീദി് 

പത്ത് ാ  രാ ാക്ടോ
ക്ടോയാ  പഞ്ചാായ  രാ

ാ ാപ ായ ാ  1  
ക്ടോ രാ  പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് യ  

 ക്ടോ ാ  ാരാത്ത്
ക്ടോ ാ ാ   ത്ത്രാ ാ

 ക്ടോ രാ  പഞ്ചാായ
 ാ രാ  ായ 

ക്ടോ രാ ത്ത്    
പഞ്ചാായത്ത്രാാജ്് ാപ  

ായ  ാ  യായ ാ  
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നിര്ത്തുവിാനും പിാര്ശവവില്ക്കാരിക്കാടെപ്പട്ടിവി
രുടെെ പ്രശ്നങ്ങള് ഉത്തരവിാദിതിവസേത്താടെെ 
പിരിഹിരിക്കുവിാനും ജനകാീയാസൂത്രാണത്തി
ലൂടെെ സാധിച്ചും. മാലിനാനിര്മ്മാര്ജ്ജന
ത്തില് വിിസേകാന്ദ്രീകൃതി കാാഴ്ചപ്പാെിനും എടെ� 
മാലിനാം എടെ� ഉത്തരവിാദിതിവം എന്ന 
സസേന്ദശം ജനങ്ങളാില് എത്തിക്കുവിാനും 
ജനകാീയാസൂത്രാണത്തിലൂടെെ സാധിച്ചും .

 സാമൂഹിാസേബാധം ഉണര്ത്തു പിാട്ടിാക്കാി 
മാറ്റിി ജനങ്ങളാില് സാമൂഹിികാ പ്രവിര്ത്തനം 
ഊട്ടിി ഉ�പ്പിക്കുവിാന് സാധിച്ചും. സേകാരളാീയ
രുടെെ ടെപിാതുംസേബാധം ഉയര്ത്തുന്നതിില് 
ജനകാീയാസൂത്രാണം നസേവിാത്ഥാനമാണ് 
സേകാരളാത്തിലുംണ്ടിാക്കാിയതി്. അതിിനു പിഞ്ചാാ
യത്തുകാള് സേനതൃതിവപിരമായ പിങ്കാാണ് 
വിഹിിച്ചതി്. എനിക്കാ് എന്തം് കാിട്ടും എന്നതിി
നുപികാരം എടെ� പ്രസേദശത്തിന് എന്തം് കാിട്ടു
ടെമന്ന സസേന്ദശം വിാാപികാമായി പ്ര�രിപ്പി
ക്കാടെപ്പട്ടു. ഓസേരാ പിഞ്ചാായത്തിലുംം വിാതിാസ്ത 
കാഴിിവുംകാള് ഉള്ളവിരുടെെ ഒരു നിര ഉണ്ടിാക്കാി
ടെയടുക്കുവിാന് ജനകാീയാസൂത്രാണം ടെകാാണ്ടി് 
സാധിച്ചും. നീര്ത്തെ വിികാസന കാാഴ്ചപ്പാടുകാള് 
പിഞ്ചാായത്തുകാള്ക്കാ് പിരി�ിതിമായി. മണ്ണം് 
-ജലം- വിായും എന്നിവി സംരക്ഷംിക്കുവിാന് 
വിിവിിധങ്ങളാായ ഇെടെപിെലുംകാള് നെത്തി.

 സേകാരളാ വിികാസന മാതൃകായുംടെെ പ്രധാന 
ഘെകാങ്ങളാായ സാമൂഹിാ വിികാസനം, 
സ്ഥാായിയായ ആസേളാാഹിരി വിരുമാന വിര്ദ്ധി
നവി്, ഉല്പിാദന സേമഖ്യാലയിടെല വിളാര്ച്ച, 
അെിസ്ഥാാന സൗകാരാ വിികാസനം, ഉയര്ന്ന 
ജീവിിതിനിലവിാരം ഓസേരാ പിൗരനും ഉ�പ്പാ
ക്കാല്, ആസേരാഗാ വിിദാാഭിാാസ സേമഖ്യാലയിടെല 
സേനട്ടിങ്ങള് എന്നിവിയില് സക്രിയമായി 
ഇെടെപിട്ടി് സുസ്ഥാിരവിികാസനം സേകാരളാത്തി
നുണ്ടിാക്കുവിാന് സഹിായിച്ചതി് പിഞ്ചാായ
ത്ത് രാജ് സ്ഥാാപിനങ്ങളുടെെ നിരന്തംരമായ 
ഇെടെപിെലിലൂടെെയുംം സേമല്സേനാട്ടിത്തിലുംം 
ആണ്. കൂൊടെതി ജനാധിപിതിാത്തിടെന സമ്പു
ഷ്ടിമാക്കുന്നതിിന് പിഞ്ചാായത്തീരാജ് സംവിി
ധാനങ്ങള് മികാച്ച പിങ്കുവിഹിിച്ചും. ലൈവിവിിധാ
ങ്ങളും വിാതിാസ്ത ആശയങ്ങളും ഏസേകാാപിി
പ്പിച്ച് ജനപ്രതിിനിധികാളും ഉസേദാാഗസ്ഥാരും 
ഒടെത്താരുമസേയാടെെ പ്രവിര്ത്തിച്ചും. ഉയര്ന്ന 
തിലത്തിലുംള്ള രാഷ്ട്രീയസേബാധം, പിൗരധര്
മ്മം എന്നിവി പ്രകാെിപ്പിക്കുവിാനുള്ള ധാരാളാം 
അവിസരങ്ങള് ജനങ്ങള്ക്കാ് ലഭിിച്ചും. ടെപിാതും
ധാരയില് നിന്ന് വിരുന്ന നിര്സേ�ശങ്ങള് 
സവാംശീകാരിച്ച് നാെിടെന ജനകാീയമായി 
നയിക്കുവിാനുള്ള അവിസരം ജനകാീയാസൂത്രാ
ണത്തിലുംടെെ ലഭിിച്ചും. വിനിതിാ പിദ്ധിതിികാള്ക്കാ് 

�ാലകാശക്താിയായി പിഞ്ചാായത്തുകാള് മാ�ി. 
ജനസംഖ്യാായില് സേകാരളാത്തിടെ� പ്രസേതിാ
കാതിയായ സ്ത്രീീകാളുടെെ സാന്നിധാം ജനകാീ
യാസൂത്രാണത്തില് പൂര്ണ്ണംാര്ത്ഥത്തില് 
ലഭിിച്ചും. ടെതിാഴിിലും�പ്പ് പിദ്ധിതിിയിടെല ടെതിാഴിി
ലാളാികാളാില് 93% സ്ത്രീീകാളാാണ്, കൂൊടെതി 45 
ലക്ഷംം സേപിര് അംഗങ്ങളാായ കുടുംബശ്രീ പ്ര
സ്ഥാാനവുംം ജനകാീയാസൂത്രാണടെത്ത സാര്
ത്ഥകാമാക്കാി. സ�ത്തില് അധികാാരം 
സേനടുകാ എന്ന സാ�ത്തികാ തിന്ത്രിത്തിടെ� 
ലക്ഷംാത്തിസേലക്കുള്ള പിാതിയിലാണ് ജനകാീ
യാസൂത്രാണം സ്ത്രീീകാടെളാ ഇനി ടെകാാണ്ടു 
സേ പിാ സേ കാണ്ടിതി് .  ജീ വി ിതിത്തിലും െനീ ളാം 
സേനതൃതിവം, ഉത്തരവിാദിതിവം എന്നിവി നിര്വി
ഹിിക്കുന്ന സ്ത്രീീകാടെളാ ടെതിാഴിില് രംഗസേത്തക്കാ് 
ഇ�ക്കുകാ എന്ന ഭിഗീരഥാ പ്രവിര്ത്തനമാണ് 
ജനകാീയാസൂത്രാണത്തിടെ� രജതിജൂബിലി 
വിര്ഷത്തില് നമുക്കാ് നിര്വിഹിിക്കുവിാ
നുള്ളതി് . ആസൂത്രാണം വിികാസന പിരിസേപ്ര
ക്ഷംാം എന്നിവിയില് ഒഴിിച്ചുംകൂൊനാവിാത്ത 
കാണ്ണംികാളാായി സ്ത്രീീകാടെളാ ഉയര്ത്തിടെക്കാാണ്ടു
വിരാന് ജനകാീയാസൂത്രാണ പ്രസ്ഥാാനത്തിന് 
സാധിച്ചും.

 ജനകാീയാസൂത്രാണത്തിലൂടെെ ഉണ്ടിാ
ക്കാിയ വിിപ്ലാവികാരമായ കാാരാം പിാലിസേയറ്റിീവി് 
രംഗത്തുള്ള സേനട്ടിങ്ങളും ഭിിന്നസേശഷിക്കാാ
രായ കുട്ടിികാളുടെെ സംരക്ഷംണ പ്രവിര്ത്ത
നങ്ങളുമാണ്. കാിെപ്പിലായ സേരാഗികാള്ക്കാ് 
വിീടുകാളാിടെലത്തി സാന്തംവനം നല്കുവിാന് 
ജനകാീയാസൂത്രാണപിദ്ധിതിിയില് മുന്ഗണന 

നല്കുന്നും. ഭിിന്നസേശഷിക്കാാര്, വിനിതികാള്, 
വൃദ്ധിര്, ശിശുക്കാള് എന്നിവിര്ക്കാ് പ്രസേതിാകാ 
പിരിഗണനയുംം ഫണ്ടും ജനകാീയാസൂത്രാണ 
ത്തിലൂടെെ നീക്കാിടെവിച്ചും.  ദുരന്തംനിവിാരണം 
വിര്ത്തമാനകാാലത്ത് സേകാരളാത്തിടെല സാഹി
�രാത്തില് സവിിസേശഷമായ കാാരാമാണ്. 
അതിിഥാി ടെതിാഴിിലാളാികാസേളാാെ് സേകാരളാം 
കാാണിച്ച മസേനാഭിാവിവുംം ജനകാീയാസൂത്രാണ
ത്തിടെ� ഉസേപിാല്പ്പന്നമാണ്. സേകാരളാത്തില് 
ടെകാാവിിഡ്് പ്രതിിസേരാധ പ്രവിര്ത്തനങ്ങളും 
സാമൂഹിാ അടുക്കാളായുംം മൂന്നും ലക്ഷംം വിരുന്ന 
സന്നദ്ധിസേസനയുംം ജനകാീയാസൂത്രാണ
ത്തിലൂടെെ പിഞ്ചാായത്തുകാള് സേനെിടെയടുത്ത 
കാരുത്തിടെ� പ്രതിീകാമാണ്. സൃഷ്ടിിപിരമായ 
സമീപിനവുംം സമ�ിത്തതിയുംം സേനെിടെയടു
ക്കുവിാന് പ്രാസേദശികാ ഭിരണകാര്ത്താക്കാള്ക്്കാ 
ജനകാീയാസൂത്രാണത്തിലൂടെെ സാധിച്ചും. 
സേകാരളാത്തിടെ� സ�ദ്ഘെനയില് കൃഷി 
10 ശതിമാനമായി ചുരുങ്ങിസേപ്പാടെയങ്കാിലുംം 
കൃഷിടെയ അന്തംസ്സുള്ള സംസ്കാരമായി 
മാറ്റിാന് ജനകാീയാസൂത്രാണത്തിന് സാധിച്ചും. 
സാമ്പ്രദായികാ വിികാസന സങ്കാല്പ്പത്തിടെ� 
സൂ�ികാകാളുടെെ ടെപിാളാിടെച്ചഴുത്താണ് ജനകാീ
യാസൂത്രാണം കാഴിിഞ്ഞ 25 വിര്ഷക്കാാലം 
നെത്തിയതി് .  അടുത്ത വിര്ഷങ്ങളാില് 
ടെതിാഴിിലുംം ഉല്പിാദനവുംം വിര്ദ്ധിിപ്പിക്കുകാ 
എന്നതിാണ് ജനകാീയാസൂത്രാണ പ്രവിര്
ത്തകാരുടെെ മു�ിലുംള്ള കാെ�. ടെതിാഴിില് 
പിങ്കാാളാിത്തത്തില് സ്ത്രീീകാളുടെെ എണ്ണംം 
കു�യുംന്നതി് സേകാരളാത്തിന് ഭൂഷണമല്ലാ. 
ആസ്തി ലൈകാകാാരാം ടെ�യ്യുവിാനും ആസേരാ
ഗാസേമഖ്യാലയിടെല പ്രശ്നങ്ങളാില് സ്ത്രീീകാളുടെെ 
ടെപിാതുംവിായ പ്രശ്നങ്ങള് പിരിഹിരിക്കുവിാനും, 
നിലനില്പ്പിടെന തിടെന്ന സേ�ാദാം ടെ�യ്യുന്ന 
ടെകാാവിിഡ്്-19 അെക്കാമുള്ള പികാര്ച്ചവിാാധി
കാടെളാ ഫലപ്രദമായി ടെ�റുത്തു സേതിാല്പ്പിക്കു
വിാനും സ്ത്രീീകാള്, കുട്ടിികാള് എന്നിവിര്ടെക്കാതിി
ടെരയുംള്ള അതിിക്രമങ്ങള് ഇല്ലാാതിാക്കുവിാനും 
ജനകാീയാസൂത്രാണ പിദ്ധിതിിടെകാാണ്ടി് സാധി
സേക്കാണ്ടിതിായിട്ടുണ്ടി്. അവികാാശാധിഷ്ഠിിതി 
സമീപിനം എല്ലാാതിലത്തിലുംം സാര്വിത്രാികാ
മാസേകാണ്ടിതിായിട്ടുണ്ടി്.

 രാജാത്തിടെ� സ�ത്്ത 77.4 ശതിമാനവുംം 
ജനസംഖ്യാായുംടെെ 10 ശതിമാനത്തിടെ� ലൈകാകാ
ളാിലാകുന്ന ആധുനികാ പിശ്ചാത്തലത്തില് 
വിിസേകാന്ദ്രീകൃതിമായി ഓസേരാ പിൗരടെ�യുംം ജീവിി
തിനിലവിാരം ഉയര്ത്തുന്ന വിികാസന കാാഴ്ചപ്പാ
ടുള്ള ജനകാീയാസൂത്രാണ പ്രവിര്ത്തനം സേവി�ി
ട്ടിതിായി നില്ക്കുന്നും.                                 1

ലേ�ഖികന് അഴിയൂര് ഗ്രാംോെപ്യൂഞ്ചാോ�ത്ത്് 
മെസിക്രട്ടിറാി�ോണി്.

 ജ് യാ ത്ത്   
ാ യ രാ ായ 

ാരാ  പാ ക്ടോയ ് രാ  
ക്ടോ  ക്ടോ ാരാായ 

 രാ  
ത്ത് ാ ്  
ായ ക്ടോരാാ ് 

ത്ത് ാ  
ാ  ജ് യാ

പ യ   
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ക്ടോ യ രാ ായ ബ  ര് ാര് ത്ത്രാ  ര്  ് ാപ  
 ര് പ      ാ ്

അതിദിാ�ിദ്ര്യം സ്വര്ളെ� �ിര്വഹിണ  
സ്വമാിതികാൾ രൂപിീകാ�ിച്ചു 
      സംസ്ഥാാനത്ത് അതിിദാരിദ്ര്യാം അനുഭിവിിക്കുന്നവിടെര കാടെണ്ടി
ത്തുവിാനുള്ള സര്ടെവ്വ പ്രവിര്ത്തനങ്ങള് സമയബന്ധിതിമായി പൂര്
ത്തീകാരിക്കുന്നതിിനായി സംസ്ഥാാനതില, ജില്ലാാതില, തിസേ�ശഭിരണ 
സ്ഥാാപിനതില, വിാര്ഡുംതില നിര്വിഹിണ സമിതിികാള് രൂപിീകാരിച്ചും
ടെകാാണ്ടും അവിയുംടെെ ചുമതിലകാള് നിശ്ചയിച്ചുംടെകാാണ്ടും ഉത്തരവിായി.  
സ.ഉ. (സാധാ) നം. 1810/2021/തി.സവ.ഭി.വി. തിീയതിി. 20.09.2021 

വാതിൽ�െി റ്റോസ്വവ�ം സ്വാമ്പത്തിികാവിഷയിങ്ങൾ 
    തിസേ�ശസവയംഭിരണ സ്ഥാാപിനങ്ങളാില് വിാതിില്പ്പെി സേസവിനം 
പിദ്ധിതിി നെപ്പിലാക്കുസേ�ാള് ഉണ്ടിാകാാവുംന്ന സാ�ത്തികാ വിിഷയ
ങ്ങള് സംബന്ധിച്ച മാര്ഗ്ഗസേരഖ്യാ അംഗീകാരിച്ചുംടെകാാണ്ടി്  ഉത്തരവിായി.  
സ.ഉ. (സാധാ) നം. 1821/2021/തി.സവ.ഭി.വി. തിീയതിി. 22.09.2021 

തയ്യൽ സ്വംബ്ന്ധമാായി വര്ക്കുകാൾ - ഇ�വുംകാൾ 
ദിീര്ഘിി�ിച്ചു 
    കുടുംബശ്രീയുംടെെ കാീഴിില് പ്രവിര്ത്തിക്കുന്ന അപ്പാരല് പിാര്ക്കുകാ
ളാില്നിന്നുംം ടെ�റുകാിെ യൂണിറ്റുംകാളാില് നിന്നുംം തിയ്യാല് സംബന്ധമായ 
വിര്ക്കുകാള് ടെെന്ഡ്ര് നെപിെികാള് പിാലിക്കാാടെതി സേനരിട്ടി് ലഭിിക്കു
ന്നതിിന് നല്കാിയിരുന്ന ഇളാവിിടെ�  കാാലാവിധി ദീര്ഘിപ്പിച്ച് ഉത്ത
രവിായി.  
സ.ഉ. (സാധാ) നം. 19/2021/എസ്. പിി. ഡ്ി.  തിീയതിി. 25.09.2021 

വിവ�ാവകാാശ �ിയിമാം - ചുമാതല പുതുക്കി �ിശ്ചയിിച്ചു 
   പിഞ്ചാായത്ത് വികുപ്പ്, വിിവിരാവികാാശ നിയമം-2005 പ്രകാാരമുള്ള 
അപ്പീല് അധികാാരി, പി�ികാ് ഇന്ഫര്സേമഷന് ഓഫീസര്, സേസ്റ്ററ്റി് 
അസിസ്റ്റ� ് പി�ികാ് ഇന്ഫര്സേമഷന് ഓഫീസര് എന്നീ ചുമതി
ലകാള്  പുതുംക്കാി നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവിായി. 
ഉത്തരവി് നം. PAN/11566/2021-C7(DP) തിീയതിി. 30.09.2021  

റ്റോപ്രാ�ക്്ട് അസ്വിസ്റ്റ� ്�ിയിമാ�ം മാാ�ദിണ്ഡങ്ങൾ 
      ഗ്രാാമ, സേ�ാക്കാ്, ജില്ലാാ പിഞ്ചാായത്തുകാളുടെെ നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തി
കാളുടെെ ജിസേയാ ൊഗിംഗ് നെത്തുന്നതിിനും ഗ്രാാമപിഞ്ചാായത്തുകാളുടെെ 

ബില്ലുകാള് ഇ-ഗ്രാാംസവരാജ് സേപിാര്ട്ടിലില് തിയ്യാാ�ാക്കുവിാന് ഗ്രാാമ
പിഞ്ചാായത്ത്  ടെസക്രട്ടി�ിമാടെര സഹിായിക്കുന്നതിിനുമായി ഓസേരാ 
ഗ്രാാമപിഞ്ചാായത്തിലുംം ദിവിസസേവിതിനാെിസ്ഥാാനത്തില് സേപ്രാജക്റ്റ്് 
അസിസ്റ്റ�ിടെന   നിയമിക്കുന്നതിിന് സവീകാരിസേക്കാണ്ടി നെപിെികാള് 
സംബന്ധിച്ച നിര്സേ�ശങ്ങള് പു�ടെപ്പടുവിിച്ചും.  
സര്ക്കുലര് നം. PAN/21063/2018-J1 (DP) തിീയതിി. 02.10.2021  

ഓക്സിിലറിി അയിൽക്കൂട്ട് രൂപിീകാ�ണം - പിദ്ധതിറ്റോ�ഖ്യ 
      കുടുംബങ്ങളാിടെല യുംവിതിികാളുടെെ പ്രാതിിനിതിാം കുടുംബശ്രീയില് 
ഉ�പ്പുംവിരുത്തുന്നതിിനായി അവിടെര ടെപിാതുംധാരയില് ടെകാാണ്ടുവിരുകാ, 
സ്ത്രീീശാക്താീകാരണ അവിസേബാധം സൃഷ്ടിിക്കുകാ, വിിവിിധ ടെതിാഴിില് 
സാധാതികാടെളാക്കു�ിച്ച് അ�ിവുംകാള്  നല്കുന്നതിിനുള്ള ടെപിാതുംസേവിദി 
സൃഷ്ടിിക്കുകാ എന്നീ ലക്ഷംാങ്ങള് ലൈകാവിരിക്കുന്നതിിനായി തിയ്യാാ
�ാക്കാിയ ഓക്സിില�ി അയല്ക്കൂട്ടി രൂപിീകാരണ പിദ്ധിതിിസേരഖ്യാ�് 
അംഗീകാാരം നല്കാി ഉത്തരവിായി. 
സ.ഉ. (സാധാ) നം. 1894/2021/തി.സവ.ഭി.വി. തിീയതിി. 02.10.2021 

ളെകാ.പിി.ബ്ി.ആര്-2019 - പിഞ്ചാായിത്തുകാളെ� കാാ�ഗ്റിി 
തി�ിച്ചു വിജ്ഞാപി�ം പുറിളെ�ടുവിച്ചു 
    2019-ടെല സേകാരളാ പിഞ്ചാായത്ത് ടെകാട്ടിിെ നിര്മ്മാണ �ട്ടിങ്ങളാിടെല 
വിാവിസ്ഥാകാള്ക്കാ് വിിസേധയമായി കാാറ്റിഗ�ി-I കാാറ്റിഗ�ി-II പിഞ്ചാായ
ത്തുകാള് തിരംതിിരിച്ചുംടെകാാണ്ടി് വിിജ്ഞാാപിനം പു�ടെപ്പടുവിിച്ചും. 
ജി.ഒ.(എം.എസ്.) നം. 226/2021/എല്.എസ്.ജി.ഡ്ി. തിീയതിി. 
06/10/2021 

ഇരുചിക്ര വാഹി�ം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള 
സ്വബ്സ്്വിഡിി-സ്പഷ്ടീീകാ�ണം  
    ടെതിാഴിില് നല്കുന്നതിിടെ� ഭിാഗമായി പിട്ടിികാജാതിി-പിട്ടിികാവിര്ഗ്ഗ 
വിിഭിാഗക്കാാര്ക്കാ് മാര്ഗ്ഗസേരഖ്യാ പ്രകാാരം ഇരു�ക്രവിാഹിനം വിാങ്ങി 
നല്കുന്നതിിനായി നല്കാാവുംന്ന 50% സബ്സിഡ്ി ബില് പ്രകാാരമു
ള്ള വിാഹിനവിിലയുംടെെ 50% മാത്രാമാടെണന്ന്  വിാക്താതി വിരുത്തിയുംം 
ഇനിമുതില് നല്കുന്ന സബ്സിഡ്ി തുംകാ പിരമാവിധി 50,000 
രൂപിയായി നിശ്ചയിച്ചുംടെകാാണ്ടും  ഉത്തരവിായി.  
സ.ഉ. (സാധാ) നം. 2011/2021/തി.സവ.ഭി.വി. തിീയതിി. 16.10.2021 
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ഒരു സേകാരളാീയന് പ്രതിിദിനം ഏതിാണ്ടി് 
200 മുതില് 400 ഗ്രാാം വിടെര ഖ്യാരമാലി

നാം ഉല്പിാദിപ്പിക്കുന്നും എന്നാണ് ഈ 
സേമഖ്യാലയില് നെന്നിട്ടുള്ള പിഠിനങ്ങളാില് 
നിന്നുംം വിാക്താമാകുന്നതി്. ഒരു പിസേക്ഷം 
നമ്മളാില് പിലരുടെെയുംം വിീടുകാളാില് ദിനംപ്രതിി 
ഇത്രായുംം മാലിനാം ഉണ്ടിായി എന്ന് വിരില്ലാ. 
പിടെക്ഷം മാസത്തിടെലാരിക്കാടെലങ്കാിലുംം 
ഇത്രായുംം ഉണ്ടിാവിിസേല്ലാ? ഇത്രായുംം വിന്നിടെല്ലാങ്കാി
ലുംം ടെ��ിയ ഒരു സേതിാതിിടെലങ്കാിലുംം വിരിടെല്ലാ?

�ാം അവളെയിാളെക്ക എന്തിാണ് 
ളെചി�ന്നത് ?

പിലരും പ്ലാാസ്റ്റികാ് ഉള്ടെപ്പടെെയുംള്ള 
അലൈജവിമാലിനാങ്ങടെളാ അശാസ്ത്രീീയമാ

യാണ് സംസ്കരിക്കുന്നതി്. കാത്തിക്കാല്, വിലി
ടെച്ച�ിയല്, ജലസേ�ാതിസ്സുകാളാിസേലക്്കാ ഒഴുക്കാി 
വിിെല് എന്നിവി ഇതിില് ഉള്ടെപ്പടുന്നും. ഇത്തര
ത്തില് അശാസ്ത്രീീയമായി മാലിനാം ലൈകാകാാരാം 
ടെ�യ്യുകായാടെണങ്കാില് അതി് മനുഷാര്ക്കും 
പ്രകൃതിിക്കും ഒരുസേപിാടെല വിിപിത്താണ്. അങ്ങ
ടെനടെയങ്കാില് നാം ഉല്പിാദിപ്പിക്കുന്ന അലൈജ
വിമാലിനാങ്ങടെളാ എങ്ങടെന ശാസ്ത്രീീയമായി 
സംസ്കരിക്കാാം? അവിിടെെയാണ് ഹിരിതികാര്മ്മ 
സേസനയുംടെെ പ്രസക്താി.

ഹി�ിതകാര്മ്മ്യൂ റ്റോസ്വ�
നമ്മുടെെ വിിസേകാന്ദ്രീകൃതി മാലിനാസം

സ്കരണ രംഗത്ത് കാഴിിഞ്ഞ നാല് വിര്ഷത്തി
നിെയില് വിന്ന പുതിിടെയാരു തുംെക്കാമാണ് 
ഹിരിതികാര്മ്മസേസന. മാലിനാസംസ്കരണവും

മായി ബന്ധടെപ്പട്ടു വിരുന്ന വിാതിില്പ്പെി സേസവി
നങ്ങള് ലഭിാമാക്കാലാണ് ഇവിരുടെെ പ്രധാന 
ചുമതില. ഉ�വിിെത്തില് തിരം തിിരിച്ച് വൃത്തി
യാക്കാിയ അലൈജവിമാലിനാ സേശഖ്യാരണം, 
ലൈജവിമാലിനാം ഉ�വിിെത്തില് സംസ്കരി
ക്കുന്നതിിനുള്ള സാസേങ്കാതിികാ സഹിായവുംം 
ഉപിാധികാളും ലഭിാമാക്കാല് എന്നിവിയാണ് 
ഹിരിതികാര്മ്മസേസനയുംടെെ പ്രധാന വിാതിില്
പ്പെി സേസവിനങ്ങള്. 

ഇതിിനുപു�സേമ ടെതിറ്റിായ രീതിിയില് 
മാലിനാസംസ്കരണം നെത്തുന്നവിരുടെെ 
വിിവിരം സേശഖ്യാരിക്കാാനും സേബാധവിതി്കാ
രണം നല്കാാനും ഹിരിതികാര്മ്മസേസനയുംടെെ 
സേസവിനം തിസേ�ശസവയംഭിരണ സ്ഥാാപിന
ങ്ങള് പ്രസേയാജനടെപ്പടുത്തുന്നുംണ്ടി്.

സേചിർത്തു നിർത്തിാ� 
ഹരിതികാർമ്മ സേ�നകൊയി
 റ്റോ�� ചിന്ദ്രാൻ
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ഹി�ിതകാര്മ്മ്യൂ റ്റോസ്വ�യുംം 
യൂസ്വര്ഫീയുംം 

സേകാരളാത്തില് ഇന്നുംം സംവിാദങ്ങള് 
നെക്കുന്ന വിിഷയമാണ് ഹിരിതികാര്മ്മ
സേസന�് നല്കുന്ന യൂസര്ഫീ. പ്ലാാസ്റ്റിക്കും 
നല്കാണം ലൈപിസയുംം നല്കാണസേമാ?, 
പ്ലാാസ്റ്റികാ് ഇല്ലാാത്ത വിീടുകാളാില് നിന്നുംം തുംകാ  

പിിരിടെച്ചടുക്കുന്നും, തിസേ�ശസവയംഭിരണ സ്ഥാാ
പിനങ്ങളാില് നിന്നുംം കാിട്ടുന്ന പിണത്തിന് 
പു�സേമയാണ് വിീടുകാളാില് നിന്നുംം പിണപ്പി
രിവി് എന്നിങ്ങടെന തുംെങ്ങി ധാരാളാം ആസേക്ഷം
പിങ്ങളാാണ് ഹിരിതികാര്മ്മസേസനടെക്കാതിി
രായി  പിലരും ഉയര്ത്തുന്നതി്.

ഇതിിനുള്ള ഉത്തരം വിളാടെര ലളാിതിമാണ്. 
മാലിനാഉല്പാാദകാര് എന്ന നിലയില് നാം 
ഓസേരാരുത്തരും മാലിനാങ്ങള് ശാസ്ത്രീീയ
മായി സംസ്കരിക്കാാന് തിസേ�ശസവയംഭിരണ 
സ്ഥാാപിനങ്ങള് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഏജന്സി
കാള്ക്കാ് ലൈകാമാ�ണടെമന്നുംം അതിിനുസേവിണ്ടി 
യൂസര്ഫീസ് നല്കാണടെമന്നുംം ഖ്യാര മാലിനാ 
സംസ്കരണ �ട്ടിങ്ങളാില് പി�ഞ്ഞിട്ടുണ്ടി്. 

സേകാരളാത്തില് ഒരു വിീട്ടി ില് നിന്ന് 
പ്രതിിമാസം 50 രൂപി മുതിലാണ് ഹിരിതി
കാര്മ്മസേസന യൂസര്ഫീയായി വിാങ്ങുന്നതി്. 
ഓസേരാ വിാര്ഡ്ിലുംം രണ്ടി് ഹിരിതികാര്മ്മസേസ
നാംഗങ്ങടെളാ വിീതിമാണ് നിസേയാഗിച്ചിട്ടുള്ളതി്. 
എന്നാല് ഓസേരാ വിാര്ഡ്ില് നിന്നുംം എത്രാ 
വിീട്ടുകാാര് കൃതിാമായി അവിര്ക്കാ് യൂസര്ഫീസ് 
നല്കും?

ഓസേരാ വിീടുകാളാില് നിന്നുംം സ്ഥാാപി
നങ്ങളാില് നിന്നുംം ലഭിിക്കുന്ന യൂസര്ഫീ
യാണ് ഹിരിതികാര്മ്മസേസനയുംടെെ പ്രധാന 
വിരുമാനമാര്ഗ്ഗം. ഹിരിതിസേകാരളാം മിഷടെ� 
കാണക്കാ് പ്രകാാരം 938 തിസേ�ശസവയംഭിരണ 
സ്ഥാാപിനങ്ങളാിലായി 28,632-ഓളാം ഹിരി
തികാര്മ്മസേസനാംഗങ്ങള് സജീവിമായി 
പ്രവിര്ത്തിക്കുന്നുംണ്ടി്. നിലവിില് 3,468 
രൂപിയാണ് ഒരു ഹിരിതികാര്മ്മ സേസനാംഗ

ത്തിടെ� പ്രതിിമാസ ശരാശരി വിരുമാനം. 
നല്ലാ രീതിിയില് പ്രവിര്ത്തനം കാാഴ്ചവിയ്ക്കുന്ന 
ഹിരിതികാര്മ്മസേസനകാള്ക്കാ് പ്രതിിമാസം 
10,000 രൂപി�് മുകാളാില് വിരുമാനം ലഭിി
ക്കുന്നുംണ്ടി്.  എന്നാല് പ്രതിിമാസം 1,000 
രൂപിയ്ക്കും തിാടെഴി വിരുമാനം കാിട്ടുന്ന ഹിരിതി
കാര്മ്മ സേസനാംഗങ്ങളുടെെ എണ്ണംം കു�വില്ലാ 
എന്നുംകൂെി കൂട്ടിിസേച്ചര്ക്കുന്നും. ഹിരിതികാര്മ്മ
സേസനയുംടെെ വിരുമാനം കു�യുംന്നതിില് തിസേ�
ശസവയംഭിരണ സ്ഥാാപിനങ്ങള്ക്കും ടെപിാതും
ജനങ്ങള്ക്കും ഒരുസേപിാടെല പിങ്കുണ്ടി്.

തറ്റോ�ശസ്വവയിംഭാ�ണ 
സ്ഥിാപി�ങ്ങൾ ശ്രീദ്ധിറ്റോക്കണ്ട്ത്

ഹിര ി തി കാ ര് മ്മ സേ സ ന ാ ം ഗ ങ്ങ ള് ക്കാ ് 
ആവിശാമായ എല്ലാാവിിധ അെിസ്ഥാാനസൗ
കാരാങ്ങളും ഉ�പ്പാസേക്കാണ്ടിതി് തിസേ�ശസവയം
ഭിരണ സ്ഥാാപിനമാണ്. അതിില് പ്രധാനമാ
യുംള്ളതി് ചുവിടെെ സേ�ര്ക്കുന്നും.
• ഹിരിതികാര്മ്മസേസന�് എല്ലാാമാസവുംം 

നിശ്ചിതി ദിവിസത്തിനുള്ളില് സേവിതിനം 
ലഭിിക്കുന്നുംടെണ്ടിന്ന് ഉ�പ്പാക്കാല് 

• ഹിരിതികാര്മ്മസേസന�് ആവിശാമായ 
സുരക്ഷംാകാവി�ങ്ങള് ലഭിാമാക്കാല്

• വിീടുകാളാില് നിന്നുംം സേശഖ്യാരിക്കുന്ന പിാഴി് 
വിസ്തുക്കാള് തിാല്ക്കാാലികാമയായി 
സൂക്ഷംിക്കാാന് വിാര്ഡുംതില മിനി എം.സി.
എഫ്. സ്ഥാാപിിക്കാല്

• പിഞ്ചാായത്ത്  തിലത്തില് എം.സി.എഫ്. 
സ്ഥാാപിിക്കാല് 

• എം .സി .എഫ് .കാളാ ില് അവിര്ക്കാ് 
ആവിശാമായ വിിശ്രമമു�ികാള് ഉ�പ്പാ
ക്കാല്

• ഹിരിതികാര്മ്മസേസന�് ആവിശാമായ 
പിരിശീലനം 

• സേബാധവില്ക്കാരണത്തിലൂടെെ ടെപിാതുംജന 
മസേനാഭിാവിം മാറ്റില്
ഹിരിതികാര്മ്മസേസന ഉണ്ടിായിട്ടും പില 

തിസേ�ശസവയംഭിരണ സ്ഥാാപിനങ്ങളാിലുംം 
മാലിനാസംസ്കരണം നല്ലാ രീതിിയില് 
നെക്കാാത്തതിിന് ഒരു പ്രധാനകാാരണം 
മുകാളാില് പി�ഞ്ഞ അെിസ്ഥാാന സൗകാരാങ്ങ
ളുടെെ ലഭിാതി കു�വിാണ്. തിസേ�ശസവയംഭിരണ 
സ്ഥാാപിനങ്ങളാില് എം.സി.എഫ്.  ഇല്ലാാത്ത
തിിനാല് സവന്തംം വിീടുകാളാിലുംം മറ്റുംള്ളവിരുടെെ 
വിീടുകാളാിലുംം മാസങ്ങസേളാാളാം പിാഴി് വിസ്തുക്കാള് 
സംഭിരിച്ചും വിച്ച ഹിരിതികാര്മ്മസേസനകാളും നമു
ക്കുമുന്നിലുംണ്ടി്. 
മാാറിണം ളെപിാതുമാറ്റോ�ാഭാാവം

തിസേ�ശസവയംഭിരണ സ്ഥാാപിനങ്ങള് 

 ാ രാ ായ 
ബ   ാ  

ക്ടോ  ാ  
ത്ത്  രാ  രാ ് ത്ത്യാ

യ ജ് ാ  ക്ടോ രാ  
ജ് ാ  ത്ത്  
രാ  ാക്ടോ  

ായ  പാ  
ാ  യാ ് 

രാ ക്ടോ  ാ  
ാ  ക്ടോ  
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ഹിരിതികാര്മ്മസേസന�് മികാച്ചരീതിിയില് പ്ര
വിര്ത്തിക്കാാന് ആവിശാമായ സൗകാരാങ്ങ
ടെളാല്ലാാം ഒരുക്കുസേ�ാള് ടെപിാതുംജനങ്ങളുടെെ 
സമീപിനം നല്ലാതിടെല്ലാങ്കാില് അവിരുടെെ പ്ര
വിര്ത്തനം മുസേന്നാട്ടു സേപിാകാില്ലാ. അതിിനാല് 
ആദാം നാം മനസ്സിിലാസേക്കാണ്ടി വിസ്തുതി 
മാലിനാ ഉല്പാാദകാര് എന്ന നിലയില് ടെപിാതും
ജനങ്ങള്ക്കും മാലിനാസംസ്കരണത്തില് 
നടെല്ലാാരു പിങ്കുടെണ്ടിന്നതിാണ്. 

നമ്മളാില് എത്രാസേപിര് ഹിരിതികാര്മ്മസേസ
നസേയാെ് നല്ലാ രീതിിയില് ഇെടെപിൊറുണ്ടി് ? 
വിളാടെര കു�ച്ചും സേപിര്. പിലരും ഹിരിതികാര്മ്മ
സേസനാംഗങ്ങള് വിരുന്നതി് കാാണുസേ�ാള് 
തിടെന്ന വിാതിിലെച്ച് അകാത്തിരിക്കുന്നും. 

മറ്റും  � ിലര്  അവിര്ക്കാ്  യൂസര്ഫീ 
നല്കാാന് മെിക്കുന്നതിിസേനാടെൊപ്പം സമൂ
ഹിത്തിലാടെകാ ടെതിറ്റിിദ്ധിാരണ പിരത്താനും 
ശ്രമിക്കുന്നും. ഒരുമാസടെത്ത നമ്മുടെെ സ�ാ
ദാത്തില് നിന്ന് മുപ്പസേതിാ അന്പിസേതിാ രൂപി 
അവിര്ക്കാ് ടെകാാടുക്കാാന് നാം മെി കാാണി

ക്കുന്നും. ഹിരിതികാര്മ്മ സേസനാംഗങ്ങളാില് 
പിലരും  ഉപിജീവിന മാര്ഗ്ഗടെമന്ന നില
�ാണ് ഈ സേജാലിക്കാ് ഇ�ങ്ങിപ്പും�ടെപ്പട്ടിിട്ടു
ള്ളതി്. ഇതിിലൂടെെ അവിര്ക്കാ് ടെ��ിടെയാരു 
വിരുമാനം ഉണ്ടിാസേയക്കാാം. എന്നാല് അവിര് 
നമ്മള് ഉല്പിാദിപ്പിക്കുന്ന മാലിനാടെത്ത 
ശാസ്ത്രീീയമായി സംസ്കരിക്കാാന് സഹിായി
ക്കുന്നതിിലൂടെെ വിലിടെയാരു പ്രശ്നമാണ് പിരി
ഹിരിക്കാടെപ്പടുന്നതി്. 

ഹിര ി തി കാ ര് മ്മ സേ സ ന  വി രു സേ � ാ ള് 
വിീടുകാളാില് പ്ലാാസ്റ്റികാ് ഇല്ലാ എന്ന് പി�ഞ്ഞ് 
അവിടെര മെക്കാി അയക്കുന്നവിരുണ്ടി്. ഒരു 
മാസത്തില് ഒരു തുംണ്ടി് പ്ലാാസ്റ്റികാ് സേപിാലുംം 
വിരാത്ത വിീടുകാള് ഉസേണ്ടിാ എന്നതി് അത്ഭു
തികാരമാണ്. ഇനി അഥാവിാ അങ്ങടെന 
വിീടുകാള് ഉടെണ്ടിങ്കാില് അതി് വിളാടെര നല്ലാതി്. 
പിസേക്ഷം പ്ലാാസ്റ്റികാ് ഉണ്ടിായിട്ടി് അതി് മ�ച്ചുംവിച്ച് 
പ്ലാാസ്റ്റികാ് ഇല്ലാ എന്ന് പി�യുംസേ�ാള് നാം 
ടെതിറ്റിിദ്ധിരിപ്പിക്കുന്നതി് ആടെരയാടെണന്ന്  
സവയം �ിന്തംിച്ചാല് നന്ന്. 

ളെകാാവിഡി് കാാലഘിട്ട്ത്തിിൽ 
സൈകാത്തിാങ്ങായിി ഹി�ിതകാര്മ്മ്യൂറ്റോസ്വ�

ഇസേപ്പാഴും നാം ടെകാാവിിഡ്്-19 എന്ന 
മഹിാമാരിടെക്കാാപ്പമാണ് കാെന്നും ടെപിാടെ�ാ
ണ്ടിിരിക്കുന്നതി്. നമുക്കാ�ിയാവുംന്നതുംസേപിാടെല 
തിടെന്ന ഈ മഹിാമാരി ആരംഭിിച്ച സമയത്ത് 
ടെപിാതുംജനങ്ങള് കു�ച്ചധികാം പിരി�ാന്തംി
യിലായിരുന്നും. ആ സമയത്ത് അതിാാവി
ശാം നമുക്കാ് സേവിണ്ടിിയിരുന്നതി് ശു�ിതിവം 
ഉ�പ്പാക്കുകാ എന്നതിായിരുന്നും. പ്രസേതിാകാിച്ച് 
ടെകാാവിിഡ്് ബാധിച്ച സേരാഗികാളുള്ള വിീടു
കാളാിടെലയുംം സമീപിപ്രസേദശങ്ങളാിടെലയുംം 
ശു�ിതിവം. ഈ ശു�ീകാരണ പ്രവിര്ത്തന
ങ്ങള് നമ്മളാില് പിലരും ഏടെറ്റിടുക്കാാന് മെിച്ചും 
നിന്നസേപ്പാള് യാടെതിാരു മെിയുംം കൂൊടെതി 
പില ഹിരിതികാര്മ്മ സേസനകാളും മുസേന്നാട്ടുവി
ന്ന് ഈ പ്രവിര്ത്തനങ്ങള് നല്ലാ രീതിിയില് 
ഏടെറ്റിടുത്തിട്ടുമുണ്ടി്.

അസേപ്പാടെഴിാടെക്കാ നമ്മളാവിടെര അംഗീകാരി
ച്ചും. കാാരണം അത്ി നമ്മുടെെയുംം കൂെി  ആവിശാ
മായിരുന്നും. അതുംസേപിാടെലതിടെന്നയാണ് 
മാലിനാസംസ്കരണവുംം. അവിരുടെെ മാത്രാ
മല്ലാ അതിിടെനക്കാാളുപിരി അതി് നമ്മുടെെ 
കൂെി ആവിശാമാണ്. ഓസേരാ വിാക്താിയുംം 
മാലിനാ സംസ്കരണത്തില് തിനിക്കുള്ള 
ഉത്തരവിാദിതിവം മനസ്സിിലാക്കുസേ�ാള് 
മാത്രാടെമ  നമ്മുടെെ മാലിനാ സംസ്കരണ 
സേമഖ്യാല കു�ച്ചുംകൂെി ടെമച്ചടെപ്പട്ടി രീതിിയില് 
എത്തുകായുംള്ളൂ. അസേതിാടെൊപ്പം ഹിരിതി
കാര്മ്മ സേസനടെയപ്പറ്റിി സമൂഹിത്തില് 
ടെതിറ്റിിദ്ധിാരണകാള് പിരത്താതിിരിക്കാാനും 
ശ്രദ്ധിിക്കാാം.                                     1

ലേ�ഖിിക Venture Village India-�ില് 
ലേ�ോഗ്രാംോം െോലേനജിര് (Environment and 

Sustainability) ആണി്.
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ഭിരണഘെനാ വിാവിസ്ഥാകാള്ക്കാനുസൃ
തിമായി 1955 ജൂണില് ബി.ജി. സേഖ്യാര് 

ടെ�യര്മാനായി ഒരു ഔസേദാാഗികാഭിാഷാ
ക്കാമ്മീഷടെന രാഷ്ട്രപിതിി നിയമിച്ചും. പിാര്ല
ടെമ� ് കാമ്മിറ്റിിയുംടെെ ശിപിാര്ശപ്രകാാരം, 
സേകാന്ദ്രത്തിടെ� ഔസേദാാഗികാഭിാഷ ഹിിന്ദിയുംം 
സംസ്ഥാാനങ്ങളുടെെ ഔസേദാാഗികാഭിാഷ 
അതിതും സംസ്ഥാാനടെത്ത ബഹുഭൂരിപിക്ഷംം 
ജനങ്ങള് സംസാരിക്കുന്ന ഭിാഷയുംം എന്ന 
ഭിരണഘെനാവിാവിസ്ഥായുംടെെ ടെവിളാിച്ചത്തില് 
തിയ്യാാ�ാക്കാിയ �ിസേപ്പാര്ട്ടിിടെല ശിപിാര്ശ
കാള് അംഗീകാരിക്കുകായായിരുന്നും. ഹിിന്ദി 
രാഷ്ട്രഭിാഷയായി അംഗീകാരിക്കുന്നതിിടെ� 
സാഹി�രാം കാമ്മീഷന് വിിശദമാക്കുന്നുംണ്ടി്, 
ഇങ്ങടെന: "നമ്മുടെെ രാജാത്തിനും വിളാടെര 
വിിഷമം പിിെിച്ചതുംം കുഴിഞ്ഞുമ�ിഞ്ഞതുംമായ 
ഭിാഷാപ്രശ്നത്തിടെനാരു പിരിഹിാരം കാടെണ്ടി
സേത്തണ്ടിതുംണ്ടി്. നമ്മുടെെ രാജാത്തിടെ� സാം
സ്കാരികാജീവിിതിവുംമായി തിാദാത്മാം പ്രാപിി
ക്കുവിാന് ശക്താമായ സേയാഗാതികാളുള്ളതുംം 
അസേനകാം നൂറ്റിാണ്ടുകാള്ക്കുസേശഷം നാം 
സേനെിയ രാഷ്ട്രീയ ഐകാാത്തിനു സഹിായ
കാവുംമായ ഒരു ഭിാഷ കാണ്ടുപിിെിക്കുവിാന് 
നാം ശ്രമിക്കുന്നും. അങ്ങടെന ടെ�യ്യുസേ�ാള് 
ഇം�ീഷ് ഭിാഷയ്ക്കു പികാരം നില്ക്കാാന് 
സേപിാന്ന ഒരു ഭിാഷടെയ നാം അസേനവഷിക്കു
ന്നും എന്നര്ത്ഥം. ഇം�ീഷിനു പികാരമായി 
സവീകാരിക്കുവിാന് നാം ഉസേ�ശിക്കുന്ന ഭിാഷ

കാടെളാല്ലാാം തിടെന്ന ഇടെന്നടെത്ത നില�് ആധു
നികാസമൂഹിത്തിലുംണ്ടിാകുന്ന ഔസേദാാഗികാവുംം 
അനൗസേദാാഗികാവുംമായ അസേനകാമസേനകാം 
കാാരാങ്ങള്ക്കാ് അപ്രാപ്തംമായ വിിധത്തില് 
അവിികാസിതിങ്ങളാാണ്. ഇവിയില് ഒരു 
ഡ്സസേനാളാം ഭിാഷകാള് അവി സംസാരി
ക്കുന്നവിരുടെെ സംഖ്യാാ വിച്ചുംസേനാക്കുസേ�ാള് 
സേലാകാഭിാഷകാളുടെെ കൂട്ടിത്തില് ഉന്നതിസ്ഥാാ
നമലങ്കാരിക്കുന്നവിയാണ്. രാഷ്ട്രഭിാഷയായി 

ഹിിന്ദി സവീകാരിക്കുന്നതി്, ഈ രാജാടെത്ത 
ജനങ്ങളാിസേലറ്റിവുംമധികാം സേപിരും സംസാരി
ക്കുന്ന പ്രാസേദശികാഭിാഷ അതിാടെണന്ന അെി
സ്ഥാാനത്തിലാടെണന്നും ഞാങ്ങള് കാരുതുംന്നും." 

ഔറ്റോദിംാഗ്ികാ ഭാാഷാകാമ്മ്യൂി�ി
ഇന്തംായിടെല ഭിാഷാപ്രശ്നം എത്രാ സങ്കാീര്ണ്ണം 

മാടെണന്നുംം പ്രശ്നപിരിഹിാരത്തിന് എത്രാ
മാത്രാം വിിട്ടുവിീഴ്ച സേവിണ്ടിിവിരുടെമന്നുംം കാാണി
ക്കുന്ന �ിസേപ്പാര്ട്ടിാണ്, പിാര്ലടെമ� ിടെ� 
ഔസേദാാഗികാ ഭിാഷാക്കാമ്മിറ്റിി 1958-ല് 
സമര്പ്പിച്ചതി്. ഭിാഷാപിരമായ ഒസേട്ടിടെ� വിിവി
രങ്ങള് നല്കുന്ന സേരഖ്യായാണിതി്. നമ്മുടെെ 
നാെിടെ� ഭിാവിിടെയ സംബന്ധിച്ചുംള്ള ഏതും 
�ര്ച്ചയിലുംം ഈ സേരഖ്യായ്ക്കു പ്രാധാനാമുണ്ടി്. 
ഔസേദാാഗികാ ഭിാഷാകാമ്മീഷടെ� നിര്സേ�ശ
ങ്ങളും ഇവിിടെെ പിഠിനവിിസേധയമാക്കുന്നും. 1963-
ല് പിാര്ലടെമ�് പിാസാക്കാിയ ഔസേദാാഗികാ
ഭിാഷാ ആക്ടിടെ� രൂപിവിതി്ക്കാരണത്തിന് 
അെിസ്ഥാാനമായതുംം ഈ �ിസേപ്പാര്ട്ടിാണ്. 
ഹിിന്ദിയുംടെെയുംം മറ്റും ഭിാരതിീയഭിാഷകാളുടെെയുംം 
സേപിാഷണം ലക്ഷംാമാക്കുന്ന �ിസേപ്പാര്ട്ടിില് 
ഒരു ഭിാഗം ഇങ്ങടെന: "ഔസേദാാഗികാാവി
ശാങ്ങള്ക്കാ് ഇം�ീഷ് ഉപിസേയാഗിക്കുന്നതി് 
ക്രമത്തില് നിര്ത്തണടെമന്ന് ഭിരണഘ
െനാപിരമായ തിീര്പ്പ്  പ്രസ്താവിിക്കുന്നും. 
ജനസംഖ്യാായുംടെെ ടെ��ിടെയാരു ഭിാഗത്തി
നുമാത്രാം മനസ്സിിലാകുന്ന ഒരു ഭിാഷയില് 

ാ ാപ  ത്ത്
ായ  യ ക്ടോ യ ായത്ത്

 ് ാ  ാ ക്ടോയാ
 പ ത്ത്  ജ്  

ാ   ാരാാ
ക്ടോ ത്ത്  ാ യായ 
ക്ടോ ാ  ത്ത് ക്ടോ ാ ാ  

ാരാ ാരാക്ടോത്ത്ാ  
്  രാ  ാരാ

്   ാ ാ ാ ത്ത്  
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എെ� മലയാളം - 7

ഔസേ�യാഗികാഭാഷാക്കാംമ്മീഷനു� 
ഔസേ�യാഗികാഭാഷാക്കാംമ്മിറ്റിയു�
 റ്റോഡിാ. എ�മാ�ര് �ാ��ാ�വര്മ്മ്യൂ

യാ  ക്ടോ ക്ടോ  യ  രാക്ടോ ാ ്



അനന്തംമായി  പ്രവിര്ത്തിക്കാാന് ഒരു 
ജനാധിപിതിാ ഗവിടെ��ിനു സാദ്ധിാമല്ലാ. 
സേക്ഷംമരാഷ്ട്രവുംം സേസാഷാലിസ്റ്റ് സമുദായ
വിാവിസ്ഥായുംം ലക്ഷംാങ്ങളാായി പ്രഖ്യാാാപിിച്ചി
ട്ടുള്ള നമ്മുടെെ നാട്ടിില് യൂണിയനിടെലയുംം 
സംസ്ഥാാനങ്ങളാിടെലയുംം ഗവിടെ��കാള് 
പിൗരജീവിിതിത്തിടെല മിക്കാവിാറും എല്ലാാ 
വിശങ്ങളുമായുംം ബന്ധടെപ്പട്ടിിര ിക്കുന്നും. 
അതിിനാല് ഗവിടെ�� ിടെ� കാര്ത്തവിാ
ങ്ങള് കാാരാക്ഷംമമായി നിര്വ്വഹിിക്കുന്നതിിന് 
ജനങ്ങള്ക്കാ് കൂടുതില് വിിപുലമായി മനസ്സിി
ലാകുന്ന ഒരു ഭിാഷയുംടെെ സഹിായം സവീകാ
രിസേക്കാണ്ടിതി് ആവിശാമാണ്. അതിായതി് 
ജനങ്ങള് ഏറ്റിവുംമധികാം വിിപുലമായി 
മനസ്സിിലാക്കുന്ന ഭിാസേഷാപിാധിയില് സേവിണം 
ഔസേദാാഗികാ സേജാലികാള് നിര്വ്വഹിിക്കാാന്. 
സംസ്ഥാാനങ്ങളാില് ഇം�ീഷിനുപികാരം പ്രാ
സേദശികാഭിാഷകാള്ക്കാ് അവിയുംടെെ നാായമായ 
സ്ഥാാനം ലഭിിക്കാണം. ഇതുംസേപിാടെലതിടെന്ന 
ഒരു ഇന്തംാന്ഭിാഷ, യൂണിയടെ� ഔസേദാാഗി
കാഭിാഷയായുംം സംസ്ഥാാനങ്ങള് തിമ്മിലുംള്ള 
ഇെപിാെിനുള്ള ഭിാഷയായുംം തിീരണം. ഹിിന്ദി 
ജനസംഖ്യാായില് ഗണാമായ ഒരു ഭിാഗത്തി
ടെ� മാതൃഭിാഷയാണ് എന്നതിിനു പു�ടെമ 
നാെിടെ� വിിശാലമായ മറ്റും ഭിാഗങ്ങളാിലുംം 
പ്രാസേദശികാഭിാഷ സേവിടെ�യുംടെണ്ടിങ്കാില് കൂെി 
മനസ്സിിലാക്കാടെപ്പടുന്നുംണ്ടി്."

ഇ ന്നും ം  ഈ  ല ക്ഷം ാ ം  എ ത്രാ സേയ ാ 
വിി�രമാണ് എന്നും �ിന്തംിക്കുകാ. ഇത്രായുംം 
വിര്ഷം കാഴിിഞ്ഞിട്ടും ഹിിന്ദി ടെപിാതുംഭിാഷ
യാകുകാസേയാ ഹിിന്ദിയിലൂടെെ ഭിാരതിത്തിടെ� 
ഐകാാം ഉ�പ്പിക്കുകാസേയാ ടെ�യ്യാാന് നമുക്കാ് 
കാഴിിയുംന്നില്ലാ. ഹിിന്ദി പി�ഞ്ഞുസേകാട്ടിാല്, സേദശീ
യപിതിാകാ കാണ്ടിാല്, സേദശീയഗാനാലാപിം 
സേകാട്ടിാല് അക്രമത്തിനു മുതിിരുന്ന ആളുകാള് 
ഭിാരതിത്തിലുംണ്ടി് എന്നതും സേഖ്യാദകാരമാണ്. 
വിികാസിതിരാജാങ്ങളുടെെ �രിത്രാം പിരിസേശാധി
ച്ചാല് രാജാപുസേരാഗതിിക്കു ഭിാഷയ്ക്കുള്ള പിങ്കാ് 
വിാക്താമാകും. വിിട്ടുവിീഴ്ചസേയാടുള്ള മസേനാഭിാവിം 
ഉണ്ടിാടെയങ്കാില് മാത്രാടെമ ടെപിാതുംഭിാഷ എന്ന 
ലക്ഷംാം ലൈകാവിരിക്കാാന് കാഴിിയൂ.

ത്രിിഭാാഷാപിദ്ധതി
സേകാന്ദ്രസര്ക്കാാരിടെ� വിിദാാഭിാാസമന്ത്രിാ

ലയം സംസ്ഥാാനങ്ങളുമായി കൂെിയാസേലാ�ിച്്ച 
1968-ല് വിിജ്ഞാാപിനം ടെ�യ്ത ഭിാഷാവിാവി
സ്ഥായാണ് ത്രാിഭിാഷാപിദ്ധിതിി. ത്രാിഭിാഷാപി
ദ്ധിതിി ഭിാരതിത്തിലുംെനീളാം അംഗീകാരിക്കാടെപ്പട്ടു, 
ആദാം. പ്രാസേദശികാഭിാഷയുംം രാഷ്ട്രഭിാഷ
യായ ഹിിന്ദിയുംം ബന്ധഭിാഷയായ ഇം�ീഷും 

സേകാരളാ അ�ിനിസ് സേട്രിറ്റിീവി് സര്വിീസി
സേലക്കുള്ള ആദാ �ാങ്കാ് ലിസ്റ്റില് ഉള്ടെപ്പട്ടി 
പിഞ്ചാായത്ത്  ടെസക്രട്ടി�ിമാടെരയുംം ജീവിന
ക്കാാടെരയുംം പിഞ്ചാായത്ത്  ഡ്യ�ക്ടര് എച്ച്. 
ദിസേനശന് ഐ.എ.എസ്. അനുസേമാദിച്ചും. 
ടെകാ.എ.എസ്. മൂന്നാം �ീമിടെ� �ാങ്കാ് 
ലിസ്റ്റില് ഉള്ടെപ്പട്ടി ആദാടെത്ത പിതിിമൂന്നും 
സേപിരില് ഏഴുസേപിരും  പിഞ്ചാായത്ത്  ടെസക്ര
ട്ടി�ിമാരാണ്. ടെകാാല്ലാം ജില്ലായിടെല ഇളാമാെ് 
ഗ്രാാമപിഞ്ചാായത്ത് ടെസക്രട്ടി�ി വിി. അനൂപി്  
കുമാ�ിനാണ് ഈ �ീമിടെല ഒന്നാം �ാങ്കാ്. 

തിിരുവിനന്തംപുരം ജില്ലായിടെല ഇെവി ഗ്രാാ
മപിഞ്ചാായത്ത് ടെസക്രട്ടി�ി വിി. സുപിിന് 
ആ�ാം �ാങ്കും മലപ്പും�ം ജില്ലായിടെല 
മൂസേത്തെം ഗ്രാാമപിഞ്ചാായത്ത് ടെസക്രട്ടി�ി 
രാരാരാജ് ആര്.  എഴിാം �ാങ്കും സേനെി. 
എട്ടിാം �ാങ്കാ് സേനെിയ പിി.വിി. സാബു തൃ�ര് 
വിാൊനപ്പള്ളി പിഞ്ചാായത്ത്  ടെസക്രട്ടി�ി
യാണ്. പിഞ്ചാായത്ത്  വികുപ്പ് ടെപിര്സേഫാ
മന്സ് ഓഡ്ിറ്റി്  വിിഭിാഗം സൂപ്രണ്ടി്  ഡ്ിലന് 
സേൊം പിത്താം �ാങ്കാ് സേജതിാവിാണ് . 
മലപ്പും�ം ജില്ലായിടെല കാീഴിാ�ര് ഗ്രാാമപി
ഞ്ചാായത്ത് ടെസക്രട്ടി�ി ഇ. ഷ��ദീന് 
പിതിിടെനാന്നുംം ലൈലഫ് മിഷന് ടെകാാല്ലാം 
ജില്ലാാ സേകാാ-ഓര്ഡ്ിസേനറ്റി�ായി ടെഡ്പിൂസേട്ടി
ഷനിലുംള്ള നിലസേമല് ഗ്രാാമപിഞ്ചാായത്ത് 
ടെസക്രട്ടി�ി ശരതി്�ന്ദ്രന് ആര്. പിതിിമൂന്നുംം 
�ാങ്കുകാള് സേനെി. ഈ �ാങ്കാ് ലിസ്റ്റില് 
ഇരുപിസേതിാളാം പിഞ്ചാായത്ത്  ടെസക്രട്ടി�ിമാ
രാണ് ഉള്ടെപ്പട്ടിിട്ടുള്ളതി്. രണ്ടിാം �ീമിടെ� 
�ാങ്കാ് ലിസ്റ്റിലുംം പിഞ്ചാായത്ത്  വികുപ്പിടെല 
ജീവിനക്കാാര് ഉള്ടെപ്പട്ടിിട്ടുണ്ടി്. സേകാാട്ടിയം 
ജില്ലായിടെല പിായിപ്പാെ് ഗ്രാാമ പിഞ്ചാായ
ത്ത്  ക്ലാര്ക്കാ് �മീസ് രാജ പിത്താം �ാങ്കും 
പിഞ്ചാായത്ത്  ഡ്യ�ക്ടസേ�റ്റിിടെല അക്കാൗ
ണ്ടി� ് സജിത്ത് നാസര് ഇരുപിത്തിയ
ഞ്ചാാം �ാങ്കും സേനെി. �ാങ്കാ് ലിസ്റ്റില് ഇെം 
സേനെിയ ജീവിനക്കാാര് വികുപ്പിന് അഭിിമാ
നമാടെണന്ന് ഡ്യ�ക്ടര് അ�ിയിച്ചും. 

കൊകാ.എ.എ�്. റിാങ്ക് ലാിസ്റ്റ് ആ�യ പതിിമൂന്നിൽ 
ഏഴുസേപർ പഞ്ചാായിത്തി്  കൊ�ക്രട്ട്റിിമാാർ

മെക.എ.എസി്. മൂ�ോം �ീെില് ഒ�ോം റാോ�് 
ലേനടി� ഇ�െോട് ഗ്രാംോെപ്യൂഞ്ചാോ�ത്ത്് മെസിക്രട്ടിറാി 
വി. അ�പ്യൂ് കുെോര്

ാ ്  ക്ടോ യ പഞ്ചാായത്ത്് ് ജ് ാ രാ 
പഞ്ചാായത്ത്് യ �ര് 

പിഠിിക്കാണം എന്നതിായിരുന്നും ഈ പിദ്ധിതിി
യുംടെെ കാാതില്. ഹിിന്ദി  പ്രാസേദശികാഭിാഷ
യായിട്ടുള്ളവിര് ദക്ഷംിണഭിാരതിത്തിടെല ഒരു 
ഭിാഷ പിഠിിക്കാണം എന്നായിരുന്നും നിര്സേ�ശം. 
എന്നാല് ഈ നിര്സേ�ശം പിാലിക്കാടെപ്പട്ടിില്ലാ. 
അതുംടെകാാണ്ടുതിടെന്ന അഹിിന്ദി പ്രസേദശത്തു
ള്ളവിര്, വിിസേശഷിച്ചുംം തിമിഴി് നാട്ടുകാാര് ഹിിന്ദി
ടെക്കാതിിടെര പ്രസേക്ഷംാഭിം നെത്തുകായുംണ്ടിായി. 
അങ്ങടെന ത്രാിഭിാഷാപിദ്ധിതിി, ഏകാഭിാഷാ
പിദ്ധിതിിസേയാ ദവിഭിാഷാപിദ്ധിതിിസേയാ ആയി 
ചുരുങ്ങുകായുംണ്ടിായി. എന്നാല് ത്രാിഭിാഷാപി
ദ്ധിതിി അതിിടെ� പൂര്ണ്ണംാര്ത്ഥത്തില് നെപ്പി

ലാക്കാിയ സംസ്ഥാാനമാണ് സേകാരളാം.
ത്രാിഭിാഷാപിദ്ധിതിിയുംടെെ നെത്തിപ്പിലും

ണ്ടിായ വിീഴ്ച, നിയമവിിസേധയമായിത്തടെന്നയും
ള്ള ഇം�ീഷ് വിാഴ്ച, ഭിാഷസേയാടുള്ള സമീപിന
ത്തില് ജനങ്ങളുടെെ ഭിാഗത്തുള്ള ലൈവികാലാം, 
സംസ്കാരാധിനിസേവിശത്തിടെ� ഭിാഷയായ 
ഇം�ീഷിസേനാടുള്ള അെിമത്തമസേനാഭിാവിം 
ഭിാരതിസംസ്കാരസേത്താടുള്ള ആഭിിമുഖ്യാാക്കു�വി് 
തുംെങ്ങി നിരവിധി കാാരാങ്ങളുണ്ടി്, നമ്മുടെെ 
ഭിാഷാവിികാാസത്തിനു തിെസ്സിം സൃഷ്ടിിക്കു
ന്നതിായി. (തുംെരും)

1
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 റ്റോഡിാ. വി�ക്കുെി �ാറ്റോ�ന്ദ്രാൻ

തിിരുവിനന്തംപുരം ജില്ലായിടെല ഒരു തിാലൂക്കാ്. 
ആറ്റിിങ്ങല് മുനിസിപ്പല് നഗരമാണ് 

ആസ്ഥാാനം. �രിത്രാസാംസ്കാരികാ പ്രാധാനാ
മുള്ള അസേനകാം സ്ഥാലങ്ങള് ഈ തിാലൂക്കാി
ലുംണ്ടി്. തിിരുവിനന്തംപുരത്തു നിന്ന് 29 കാി.മീ.
വിെക്കാാണ് സ്ഥാാനം.

�ി�യിന്കാീഴി് ശാര്ക്കാര സേദവിീസേക്ഷംത്രാം 
പ്രസിദ്ധിമാണ്. ഇവിിെടെത്ത ഭിരണിയുംത്സവി
വുംം (മീനം) കാാളാിയൂട്ടും (കുംഭിം) തിാലൂക്കാിടെ� 
തിടെന്ന സേദശീസേയാല്സവിങ്ങളാാണ്. കാായം
കുളാവുംമായുംള്ള യുംദ്ധിത്തില് ജയിച്ചാല് 
ശാര്ക്കാരസേദവിിക്കാ് കാാളാിയൂട്ടി് നെത്താടെമന്ന് 
മാര്ത്താണ്ഡവിര്മ്മ മഹിാരാജാവി് സേനര്ച്ച 
സേനര്ന്നും. യുംദ്ധിത്തില് (1754) മാര്ത്താണ്ഡ
വിര്മ്മ വിിജയിയായി. തുംെര്ന്ന് അസേ�ഹിം 
ഏര്ടെപ്പടുത്തിയതിാണ് ഇവിിെടെത്ത കാാളാിയൂട്ടി് 
എന്ന് ഐതിിഹിാം. 

തിിരുവിിതിാംകൂര് രാജകുടുംബത്തിസേലക്കാ് 
ദടെത്തടുക്കാടെപ്പട്ടി �ാണിമാരുടെെ (ആറ്റിിങ്ങല് 
സേദശവിഴിി) വിാസസ്ഥാാനമായിരുന്നും ആറ്റിി
ങ്ങല് ടെകാാട്ടിാരം. ജീര്ണാവിസ്ഥായിലാടെണ

ങ്കാിലുംം ടെകാാട്ടിാരം ഇസേപ്പാഴുമുണ്ടി്. 1721-ല് 
നെന്ന ആറ്റിിങ്ങല് കാലാപിം �രിത്രാപ്രസി
ദ്ധിമാണ്. ബ്രിട്ടിീഷുകാാര്ടെക്കാതിിടെര ജനങ്ങള് 
നെത്തിയ സായുംധസമരമായിരുന്നും അതി്. 
സേ�രമാന്ടെപിരുമാളുമായി ബന്ധടെപ്പടു
ത്തി പി�യുംന്ന ടെപിരുമാ(ള്)തും�, സേ�രമാന് 
തുംരുത്ത്, ടെകാാട്ടിാരം തുംരുത്ത് തുംെങ്ങിയ 
സ്ഥാലങ്ങള് അജ്ഞാാതി�രിത്രാം സേപിറുന്നവി
യാണ്. ടെപിരുമാതും�യ് ക്കാടുത്ത മുതിലടെപ്പാ
ഴിിടെയപ്പറ്റിി എ.ഡ്ി.14-ാം നൂറ്റിാണ്ടിില് ര�ിക്കാ
ടെപ്പട്ടി ഉ�നീലിസസേന്ദശത്തില് പിരാമര്ശമു
ണ്ടി്. ‘ടെപിാഴിി മുതിലയാലങ്കാിതിം പിിന്നിസേെണ്ടും’ 
എന്നാണ് (സേ�ാകാം 61) (സൂ�ന. സ്ഥാലനാ
സേമാല്പ്പത്തി:)

വി ാ മ ന പുര ം  ആ � ്  അ ഞ്ചു ടെ തി ങ്ങ ് 
കാായലില് പിതിിക്കുന്നതി് �ി�യിന്കാീഴി് 
വിച്ചാണ്. ധാരാളാം ജലാശയങ്ങളും തുംരു
ത്തുകാളും പുഴികാളും സേ�ര്ന്ന �ി�യിന്കാീഴി് 
�ി�കാളുടെെ നാൊണ്. �ി�=വിലിയ കുളാം, 
ജലാശയം. �ി�കാള്ക്കാടുത്തുള്ള തിാഴി് ന്ന, 
കാീഴിായ സ്ഥാലം എന്ന അര്ത്ഥത്തിലാവിാം 

ഈ സ്ഥാലനാമം ഉണ്ടിായതി്. �ി�യുംടെെ 
(ഇവിിടെെ കാായല്) കാിഴിക്കുള്ള സ്ഥാലം 
(കാീഴി്=കാിഴിക്കാ് ) �ി�യിന്കാീഴിായി എന്നുംം 
അഭിിപ്രായമുണ്ടി്.

�ി�യിന്കാീഴിിന് ‘�ി�വി’എന്നും സേപിരു
ണ്ടിായിരുന്നതിായി വിിശാഖ്യാം തിിരുനാള് 
മഹിാരാജാവി് സേരഖ്യാടെപ്പടുത്തിയിട്ടുടെണ്ടിന്ന് 
ടെകാ.പിി. പിത്മനാഭിസേമസേനാന് പി�യുംന്നും. �ി�+
വിായ്=�ി�യുംടെെ വിായിങ്കാല് ഉള്ള സ്ഥാലം. 
�ി� = ജലാശയം = കാായല്. ഭിവിാനീപുരം 
നദി കാായലില് വിന്നും വിീഴുന്ന നദീമുഖ്യാ
ത്താണ് �ി�യിന്കാീഴി്. (തിിരുവിിതിാംകൂര് 
സേവിണാെ് ) (രാജവിംശം, പു. 40). സീതിടെയ 
അപിഹിരിച്ച രാവിണടെന പിിന്തുെര്ന്ന ജഡ്ാ
യുംവിിടെ� �ി�കാിന്കാീഴിില് അമര്ന്ന സ്ഥാലം 
�ി�യിന്കാീഴിായി എന്നും സ്ഥാലപുരാണം.

ദളാവി (ദിവിാന്) ടെ��കാരാമന്പിിള്ള
യുംടെെ ജന്മാസേദശം �ി�യിന്കാീഴിാണ്. അനശവ
രനെനായിരുന്ന സേപ്രംനസീറും നാെകാാ�ാ
രാനായ ടെപ്രാഫ.ജി. ശങ്കാരപ്പിള്ളയുംം ഇന്നാ
ട്ടുകാാരാണ്.                                           1
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സേപിായ കാാലത്തിടെ� �രക്കുനീക്കാം 
നിയന്ത്രിിച്ചിരുന്ന വിാഹിനമായിരുന്നും 

കാാളാവിണ്ടിി. ഈ കു�ിപ്പ് എഴുതുംന്ന എടെ� 
മനസ്സിില് ഇന്നുംം രാത്രാിയുംടെെ യാമങ്ങളാില് 
ടെകാാപ്രയുംം ടെതിാണ്ടും മരച്ചീനിയുംം പില�രക്കു 
സാധനങ്ങളും കായറ്റിി കാെ...കാെ.. ശ�മുണ്ടിാ
ക്കാി വിീെിസേനാടു സേ�ര്ന്നുംള്ള ടെപിാതുംനിരത്തി
ലൂടെെ കാെന്നുംസേപിാകുന്ന കാാളാവിണ്ടിിയുംടെെ 
ശ�ം തുംെിടെകാാട്ടുന്നുംണ്ടി്. വിണ്ടിിക്കാാളായുംടെെ 
കാഴുത്തിടെല കുെമണിയുംടെെ കാിലുംക്കാം, വിണ്ടിി
ച്ചക്രങ്ങള് ൊ�ിട്ടി സേ�ാഡ്ിലൂടെെ ഉരഞ്ഞു 
നീങ്ങുന്ന ശ�ം, കാാളായുംടെെ കുളാ�ില് 
ഉ�പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പു ലാെം സേ�ാഡ്ില് 
പിതിിക്കുസേ�ാഴുള്ള ശ�ം ഇവിടെയല്ലാാം കൂെി
സേച്ചരുന്ന തിാളാാത്മകാമായ ശ�വിിനാാസം 
വിി�രതിയില് നിന്ന് സേപിാലുംം കാാളാവിണ്ടിിയുംടെെ 
വിരവി് വിിളാിച്ച�ിയിച്ചിരുന്നും. 

    വിാഹിന വിിപ്ലാവിത്തിടെ� ഈ പുതിിയ 
കാാലത്ത് പുതുംപുത്തന് സേമാഡ്ല് വിാഹിന
ങ്ങള് അനുനിമിഷം നിരത്തു നി�യുംസേ�ാള് 
കാാളാവിണ്ടിിടെയക്കു�ിച്ച് പി�യുംന്നതുംസേപിായിട്ടി് 
�ിന്തംിക്കുന്നതുംസേപിാലുംം അറുപിഴിഞ്ചാനാസേയ 
സേതിാ�. എന്നാല് ഏടെതിാരാവിശാത്തിനും 

ലൈമലുംകാസേളാാളാം കാാല്നെയായിമാത്രാം 
യാത്രാടെ�യ്യുകായുംം തിലച്ചുംമൊയി മാത്രാം 
�രക്കുകാള് ടെകാാണ്ടുസേപിാകുകായുംം ടെ�യ്തി
രുന്ന ഒരു കാാലഘട്ടിത്തില് കാാളാവിണ്ടിി 
ഏറ്റിവുംം ആധുനികാമായ ഒരു സൗകാരാവുംം 
ഉപിാധിയുംമായിരുന്നും. മാത്രാമല്ലാ അതിാാവി
ശാം �ില യാത്രാകാള്ക്കാ് സേപിാലുംം കാാളാവിണ്ടിി 
ഉപിയുംക്താമാക്കാിയിരുന്നും. കാാളാവിണ്ടിി ഉണ്ടിാ
യിരുന്ന കുടുംബങ്ങള് അന്ന് സ�ന്ന കുടും
ബങ്ങളുടെെ ഗണത്തില് ഉള്ടെപ്പട്ടിിരുന്നും. 
�ാട്ടിയുംം കായ്യാില് പിിെിച്ച് കാാളാവിണ്ടിിയുംടെെ 
മു�ിടെല ഇരിക്കാപ്പലകായിലിരുന്ന് പ്രസേതിാകാ 
വിാ�ാരിയില് ശ�മുണ്ടിാക്കാി കാാളാവിണ്ടിി 
ഓെിച്ചിരുന്നയാള് ആര്.െി.ഒ. ഓഫീസിടെല 
ലൈ�വിിംഗ് ലൈലസന്സും ബാഡ്്ജും 
യൂണിസേഫാമും സേവിണ്ടിാത്ത പിഴിയകാാല 
ലൈ�വി�ായിരുന്നും. 

‘വിണ്ടിിക്കാാളാ കാണടെക്കാ പിണിടെയടു
ക്കുന്നവിന്’ എടെന്നാരു പ്രസേയാഗം തിടെന്ന 
ഭിാഷയിലുംണ്ടി്. യാടെതിാരു ഭിാവിവിാതിാാസവും
മില്ലാാടെതി വിിശ്രമരഹിിതിമായി കാഠിിനാധവാനം 
ടെ�യ്യുന്നവിടെരക്കു�ിച്ചാണ് ഇപ്രകാാരം ഒരു 
ലൈശലി. കാാളാവിണ്ടിിയില് ടെകാട്ടുന്ന കാാളാ

ന്മാാര്ക്കും ഏടെ� സവിിസേശഷതികാളുണ്ടിായി
രുന്നും. നല്ലാ തിെിമിടുക്കും ആസേരാഗാവുംമുള്ള 
എന്തം് ഭിാരവുംം വിലിച്ചും ടെകാാണ്ടുസേപിാകാാനു
ള്ള സേശഷിയാണ് പ്രധാനം. നുകാത്തിന്ടെ�  
ഇെതുംവിശത്തും വിലതുംവിശത്തുമായി ടെകാട്ടുന്ന 
കാാളാകാടെളാ അങ്ങടെന ശീലിപ്പിച്ചുംകാഴിിഞ്ഞാല് 
പിിടെന്ന സ്ഥാാനം മാറ്റിിടെക്കാട്ടുകാ സാധാമല്ലാ. 
ഇെതുംപിക്ഷംത്തുനിന്ന് വിലതുംപിക്ഷംസേത്തക്കാ് 
മാ�ില്ലാ. ഇെതുംപിക്ഷംക്കാാരനും വിലതുംപിക്ഷം
ക്കാാരനും പിര�രം കൂറുമാ�ിടെല്ലാന്നും സാരം. 

പുതിിയ കാാലടെത്ത സേബാഡ്ിബില്ഡ്ിങ്് 
വിര്ക്കാ്സേഷാപ്പുംകാള് കാണടെക്കാ കാാളാവിണ്ടിി 
പിണിതുംണ്ടിാക്കാി സേമല്ക്കൂരയെക്കാം തിയ്യാാ
�ാക്കാി നല്കുന്ന ഏടെ� ലൈവിദഗ്ധാമുള്ള 
പിണിക്കാാരും അക്കാാലത്തുണ്ടിായിരുന്നും. 
കാാളാവിണ്ടിികാളുടെെ അറ്റികുറ്റിപ്പണികാള്ക്കും 
മറ്റുംം ഇവിടെര സമയത്ത് കാിട്ടുകാ എന്നതി് 
പിഴിയകാാലത്ത് വിളാടെര ബുദ്ധിിമുട്ടുള്ള കാാരാമാ
യിരുന്നും. കാാളാവിണ്ടിിയുംടെെ സേബ്രക്കാ് സിസ്റ്റം 
പ്രാസേയാഗികാതിയുംടെെ സേനര്സാക്ഷംാമാണ്. 
കാാളായുംടെെ മൂക്കാിലൂടെെ കാെത്തി ടെകാട്ടിിയിരി
ക്കുന്ന മൂക്കുകായറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 
കായര് രണ്ടി് �ക്രങ്ങളാിലുംം ഉരസ്സിത്തക്കാ

നിരകൊത്തിാഴിഞ്ഞ കാാളവാ�ി
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