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ദേ�ഖകരുചെട അംഭിപ്രായം സര്ക്കാാരിദേന്റ്തിായിരിക്കാ
ണചെമിന്നിില്ല. അംവിയുചെട പൂര്ണ്ണമിായ ഉത്ത്രവിാ�ിത്ത്ം 
ദേ�ഖകര്ക്കാ് മിാത്രമിായിരിക്കുംം. പരസയങ്ങളുചെട ഉള്ളട
ക്കാത്ത്ിലുംം പ ഞ്ചാായത്ത്് രാജീിന് ഉത്ത്രവിാ�ിത്ത്മിില്ല. “മതങ്ങൾ അന്യോ�ോ��ോ� ന്യോ�ർതിരിിക്കാ��ല്ല, 

മറിിച്ച്് കൂട്ടിിയിിണക്കാ���ണ്. ” 
മഹാ�ത്മാ�ഗാ�ന്ധിി

എഡിിന്യോ��റിിയിൽ
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പദ്ധതിികളുടെെ വിിജയത്തിിനാായി 
നാമുക്ക്്  കൈകകോകാര്ക്ക്ാ�

ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്തുകളിിലെ� സേ�വനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക്് വിരൽത്തുമ്പിിൽ �ഭ്യയമാക്കു
ന്നതിിനായി �ിറ്റിി�ൺ സേപാർട്ടൽ �ംസ്ഥാാന �ർക്ക്ാർ നൂറുദിിന കർമ്മപരി 

പാടിിയിൽ ഉൾലെ�ടുത്തിി യാഥാാർത്ഥ്യയമാക്ക്ിയിരിക്കുന്നു. ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്തുകളിിലെ� ഭ്യരണ 
നിർവഹണ നടിപടിികളുംം സേ�വനങ്ങളുംം സുതിാരയവുംം സുഗമവുംമാക്ക്ി ലെപാതുജനങ്ങളുംലെടി 
വിരൽത്തുമ്പിിൽ �ഭ്യയമാക്കുന്നതിിനായി ഇൻഫർസേമഷൻ സേകരളി മിഷൻ വിക�ി�ിച്ച 
സേ�ാഫ്റ്റ്് ലെവയർ ആപ്ലിിസേക്ക്ഷനായ ഇന്റസേഗ്രാറ്റിഡ്് സേ�ാക്ക്ൽ ഗസേവണൻ�് മാസേനജ് ലെമന്റ ്  
�ിസ്റ്റംം നി�വിൽ 303 ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്തുകളിിൽ വിനയ�ിച്ചു പ്രവർത്തിിച്ചുവരുന്നു. ഫ�ത്തിിൽ 
പഞ്ചാായത്തി്  വകു�ിന് കീഴിിലുള്ള മുഴുവൻ ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്തുകളിിലും �ാധാാരണ പൗരന്  
സേ�വനങ്ങൾക്കുസേവണ്ടിി ഓൺലൈ�നായി അസേപക്ഷ നൽകുവാനുള്ള അവ�രം ഉണ്ടിായി
രിക്കുന്നു. ലെപാതുജനങ്ങൾക്ക്് �മയബന്ധിിതിമായി സേ�വനങ്ങൾ ഓൺലൈ�നിൽ �ഭ്യയമാ
ക്കുന്നതിിനുള്ള ക്രമീകരണം ഉണ്ടിാക്കുകലെയന്നതിാണ് �ർക്ക്ാരിലെന്റ പ്രഖ്യായാപിതി �ക്ഷയം. 
ഈ �ക് ഷയം നിറസേവറ്റിാൻ നമുക്ക്് ബാധായതിയുണ്ടി്. �ാധാാരണ പൗരന്  യഥാാ�മയം 
സേ�വനം �ഭ്യിക്കുന്നുലെവന്ന് തിസേ�ശ�വയംഭ്യരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തിണം.

ഓസേരാ തിസേ�ശഭ്യരണ സ്ഥാാപനവുംം 1000 ജന�ംഖ്യായയിൽ അഞ്ചുസേപർക്ക്് എന്ന 
രീതിിയിൽ ലെതിാഴിിലും വരുമാനവുംം ഉറ�ാക്ക്ണലെമന്നതും �ർക്ക്ാരിലെന്റ പ്രഖ്യായാപിതി �ക്ഷയ
ങ്ങളിിൽ ഒന്നാണ്. �ർക്ക്ാരിലെന്റ ഈ ഉദിയമം വിജയി�ിക്കുന്നതിിനായി പ്രാസേദിശികമായ 
�ാധായതികളുംം അവ�രങ്ങളുംം മനസ്സിി�ാക്ക്ി ലെതിാഴിി�വ�രങ്ങൾ സൃഷ്ടിിക്കുന്ന കാരയ
ത്തിിൽ യുക്തമായ രീതിിയിലുള്ള തിീരുമാനങ്ങൾ ലൈകലെക്ക്ാള്ളണം. ലെതിാഴിി�വ�രങ്ങൾ 
കൂടുതി�ായി സൃഷ്ടിിക്കുന്ന തിരത്തിിലുള്ള പദ്ധതിികൾ രൂപീകരിച്ചു നടി�ാക്ക്ാൻ ശ്രദ്ധിക്ക്ണം. 
ഇപ്രകാരമുള്ള പദ്ധതിികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിിനായി പ്രസേദിശത്തുള്ള വിദിഗ്ദ്ധലെര ഉൾലെ�ടു
ത്തിി  �മിതിികൾ രൂപീകരിക്ക്ാം. കുടുംബശ്രീ �ംവിധാാനലെത്തി �മകാ�ികമാക്കുകയും 
സേവണം. ആവശയലെമങ്കിിൽ ത്രിിതി� പഞ്ചാായത്തി്  �ംവിധാാനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു സേ�ർസേന്നാ രസേണ്ടിാ 
അതിി�ധാികസേമാ ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്തുകൾ  സേ�ർസേന്നാ �ംസേയാജിതി പദ്ധതിികൾക്ക്് രൂപം 
നൽകാം. 

�ാമ്പിത്തിിക വർഷത്തിിലെന്റ ഒന്നാം പകുതിി കഴിിഞ്ഞിിരിക്കുന്നു. പദ്ധതിിലെച്ച�വ് ഇസേ�ാഴും 
20 ശതിമാനത്തിിൽ തിാലെഴിയാണ്. ഈ �ാഹ�രയത്തിിൽ പദ്ധതിിപ്രവർത്തിനങ്ങളിിൽ 
കൂടുതിൽ ശ്രദ്ധലെ�ലുസേത്തിണ്ടിതുണ്ടി്. പദ്ധതിിനിർവഹണ പ്രവർത്തിനങ്ങൾ ഊർജ്ജിിതിമാ
ക്ക്ണം. എത്രിയുംസേവഗം നിർവഹണപ്രവർത്തിനങ്ങൾ ആരംഭ്യിക്ക്ണം. ഈ വർഷത്തിിലെന്റ 
അവ�ാനസേത്തിാലെടി പദ്ധതിിനിർവഹണ പ്രവർത്തിനങ്ങൾ പൂർത്തിീകരിക്കുകയും അടുത്തി 
�ാമ്പിത്തിിക  വർഷലെത്തി പദ്ധതിിരൂപീകരണ പ്രവർത്തിനങ്ങൾ ആരംഭ്യിക്കുകയും സേവണം. 
മാ�ിനയ�ംസ്കരണം മുഖ്യായഅജണ്ടിയായി എല്ലാാ തിസേ�ശഭ്യരണ സ്ഥാാപനങ്ങളുംം ഏലെറ്റിടുത്തിിട്ടു 
ലെണ്ടിങ്കിിലും കുലെറ സ്ഥാാപനങ്ങലെളിങ്കിിലും ഇനിയും ഏലെറ മുസേന്നാട്ടു സേപാകാനുണ്ടി്. മാ�ിനയ 
�ംസ്കരണവുംമായി ബന്ധിലെ�ട്ട് അനിവാരയം സേവണ്ടി  �ംവിധാാനങ്ങൾ എത്രിയും സേവഗം 
കാ�ികമാക്ക്ണം. മഹാപ്രളിയലെത്തിയും ലെകാവിഡ്് മഹാമാരിലെയയും പ്രതിിസേരാധാിച്ച 
ഊർജ്ജി�വ�തിസേയാലെടി ഈ പ്രവർത്തിനങ്ങൾ വിജയി�ിക്കുന്നതിിനായി നമുക്ക്് �ർക്ക്ാ
രിലെനാ�ം ലൈകസേകാർക്ക്ാം. 

എച്ച്്. ദിിന്യോ�ശൻ ഐ.എ.എസ്്.
പഞ്ചാായത്തി്  ഡ്യറക്ടർ



ജനകീയാസൂത്രിണ പ്രസ്ഥാാനത്തിിലെന്റ 
ഇരുപത്തിിയഞ്ചാാം വാർഷിക ആസേഘാ

ഷങ്ങളുംലെടി �ംസ്ഥാാനതി� ഉദ്ിഘാടിനം 2021 
ഓഗസ്്റ്റം 17 (�ിങ്ങം 1) ലെ�ാവ്വാഴ്ച തിിരുവനന്ത
പുരം സേഗാർക്ക്ിഭ്യവനിൽ മുഖ്യായമന്ത്രിി പിണറായി 
വിജയൻ നിർവഹിച്ചു. സേയാഗത്തിിൽ തിസേ�ശ 
�വയംഭ്യരണ, എലൈക്സി�് വകു�് മന്ത്രിി എം.വി. 
സേഗാവിന്ദ്ൻ മാസ്റ്റംർ അദ്ധയക്ഷതി വഹിച്ചു.  തിസേ�
ശ�വയംഭ്യരണ വകു�് അഡ്ീഷണൽ �ീഫ് 
ലെ�ക്രട്ടറി ശാരദി മുരളിീധാരൻ �വാഗതിം 
ആശം�ിച്ചു. ജനകീയാസൂത്രിണ രജതി
ജൂബി�ി പുസ്തികപരമ്പിരയിലുൾലെ�ട്ടതും 
ലെപ്രാഫ. എം.എ. ഉമ്മൻ, ലെപ്രാഫ. മ�ളിാ 

ഭ്യാരതിി എന്നിവർ എഴുതിിയതുമായ രണ്ടി് 
പുസ്തികങ്ങൾ നിയമ�ഭ്യാ സ്പീക്ക്ർ എം.ബി. 
രാസേജഷ് പ്രകാശനം ലെ�യ്തു.  

മുൻ മുഖ്യായമന്ത്രിി ഉമ്മൻ�ാണ്ടിി, ഗതിാഗ
തിവകു�് മന്ത്രിി ആന്റണി രാ�, മുൻ തിസേ�
ശ�വയംഭ്യരണ വകു�് മന്ത്രിി പാസേ�ാളിി 
മുഹമ്മദി്കുട്ടി, മുൻ ധാനകാരയ വകു�് മന്ത്രിി 
സേഡ്ാ. സേതിാമ�് ഐ�ക്, പ്രതിിപക്ഷസേന
തിാവ് വി.ഡ്ി. �തിീശൻ, സേകരളി �ംസ്ഥാാന 
ആസൂത്രിണ സേബാർഡ്് ലൈവ�് ലെ�യർമാൻ 
സേഡ്ാ. വി.ലെക. രാമ�ന്ദ്രീൻ, പ്രതിിപക്ഷ 
ഉപസേനതിാവ് പി.ലെക. കുഞ്ഞിാ�ിക്കുട്ടി, 
ലെക. സുസേരന്ദ്രീൻ, മുൻ പ്ലിാനിംഗ് സേബാർഡ്് 

അംഗം �ി.പി. സേജാൺ എന്നിവർ ആശം 
�കൾ അർ�ിച്ച് �ം�ാരിച്ചു. തിിരുവനന്ത
പുരം സേമയർ ആരയ രാസേജന്ദ്രീൻ നന്ദ്ി പ്രകാ
ശി�ിച്ചു. മറ്റു മന്ത്രിിമാർ, ജനപ്രതിിനിധാികൾ 
തുടിങ്ങിയവർ സേയാഗത്തിിൽ �ന്നിഹിതി
രായിരുന്നു.  തിസേ�ശഭ്യരണസ്ഥാാപനങ്ങൾ 
ഓൺലൈ�നായി സേയാഗത്തിിൽ പങ്കിാളിിക
ളിായി. തിസേ�ശഭ്യരണസ്ഥാാപനതി�ത്തിിലും 
ജനകീയാസൂത്രിണ പ്രസ്ഥാാനത്തിിലെന്റ 
രജതിജൂബി�ി ആസേഘാഷങ്ങൾ വിവിധാ 
പരിപാടിികസേളിാലെടി വിപു�മായി �ംഘടിി�ി
ക്കുകയുണ്ടിായി.  

1

ജനാാധിികാരാത്തിിനാ്
     വിയ�്25
ന�ള് ദേ�ര്ചെന്നിഴുതിിയ 25 �വിര്ണ്ണ വിര്ഷങ്ങള്, പിന്നിിട്ട വിര്ഷങ്ങളീില് മുന്ദേപാട്ട് വിച്ച് പദ്ധീതിികളീില് 

എംല്ലാം വിിജീയം നല്കിയതി് കൂട്ടായ പ്രവിര്ത്ത്നവുംം ഒചെത്ത്ാരുമിയും ഒന്നി് മിാത്രമിാണ്
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ജനാകീയാസൂത്രണ� രാജതി ജൂബി�ി ആകോഘാഷാപരാിപാെികളില് നാി�്....

ജിില്ലാാ പ്യൂഞ്ചാായത്ത്് , പ്യൂാ��ാട്് ഡെതി�ംകരി ഗ്രാാ�പ്യൂഞ്ചാായത്ത്്, ��ര്

�ല്ലാ�ഴിലേ�രിി ഗ്രാാ�പ്യൂഞ്ചാായത്ത്്, പ്യൂത്ത്നംതിിട്ടി കതിി�ര് ഗ്രാാ�പ്യൂഞ്ചാായത്ത്്, ക�ര് 

പ്യൂന�ി�ാട്് ഗ്രാാ�പ്യൂഞ്ചാായത്ത്്, ലേകാട്ടിയം �ള�രുത്ത്ി ഗ്രാാ�പ്യൂഞ്ചാായത്ത്്, എംറണാ�ളം
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പ്യൂറ��രി ഗ്രാാ�പ്യൂഞ്ചാായത്ത്്, ��ര്

����ഴി ഗ്രാാ�പ്യൂഞ്ചാായത്ത്്, ആ��ഴി

ഡെകാ�മ്പ്  ഗ്രാാ�പ്യൂഞ്ചാായത്ത്്, പ്യൂാ��ാട്്

അരുവി�രി ഗ്രാാ�പ്യൂഞ്ചാായത്ത്്, തിിരുവനന്തപുരിം

വട്�ലേകാട്് പുത്ത്ന്�രിിശ് ഗ്രാാ�പ്യൂഞ്ചാായത്ത്് , ഏറണാ�ളം

തിീലേ�ായ് ഗ്രാാ�പ്യൂഞ്ചാായത്ത്്, ലേകാട്ടിയം ജിില്ലാ

കരി�ളം ഗ്രാാ�പ്യൂഞ്ചാായത്ത്്, തിിരുവനന്തപുരിം

വരി�ര് ഗ്രാാ�പ്യൂഞ്ചാായത്ത്്, ��ര്



സേ�ാകമാലെക ശ്രദ്ധിച്ച സേകരളിത്തിിലെന്റ 
വിക�ന മാതൃകയായിരുന്നു 

ജനകീയാസൂത്രിണം. ആ ജനകീയാസൂത്രി
ണപ്രസ്ഥാാനം രജതിജൂബി�ി നിറവിൽ മിഴിി 
സേവാലെടി നിൽക്കുകയാണ്. വിക�ന കാരയ
ങ്ങളിിൽ തിാൽ�രയമുള്ള നമ്മുലെടി നാട്ടിലെ� 
ജനങ്ങളുംലെടി പങ്കിാളിിത്തിവുംം പിന്തുണയും 
ഉറ�ാക്ക്ിലെക്ക്ാണ്ടി് വിക�നം �ർവ്വതി�
സ്പർശിയാക്കുക എന്ന �ക്ഷയസേത്തിാലെടി 
ആരംഭ്യിച്ചതിായിരുന്നു വിസേകന്ദ്രീീകൃതിാസൂത്രിണ 
പ്രക്രിയ.

ഓസേരാ അഞ്ചുവർഷത്തിിലും സേവാട്ട ് 
ലെ�യ്ത്് �ർക്ക്ാരിലെന തിിരലെഞ്ഞിടുക്കുന്നു

ലെവന്നതു ലെകാണ്ടും മാത്രിം ജനാധാിപതിയം 
അർത്ഥ്യപൂർണ്ണമാവുംന്നില്ലാ. അധാികാരത്തിിലെന്റ 
പ്രസേയാഗത്തിിൽ ജനങ്ങൾക്ക്് ഇടിലെപടിാൻ 
കഴിിയണം. ജനങ്ങളുംലെടി പങ്കിാളിിത്തിവുംം 
മുൻലൈകയും ഉറ�ാകണം. ആ �ക്ഷയത്തിിസേ�
ക്കുള്ള ഉജ്ജിവ�മായ തുടിക്ക്മായിരുന്നു ജനകീ
യാസൂത്രിണത്തിിലെന്റതി്. അധാികാരവിസേകന്ദ്രീീ
കരണത്തിിലെന്റ ഈ സേകരളിമാതൃക നമ്മുലെടി 
രാജയത്തി് സേവറിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്. 

1957-ൽ സേകരളിത്തിിലെ� ആദിയലെത്തി 
ഗവൺലെമന്റ ് അധാികാരത്തിിൽ വന്നതു 
മുതിൽ ജില്ലാാതി�ത്തിിലും പ്രാസേദിശികതി�
ത്തിിലുമുള്ള ഭ്യരണ �ംവിധാാനങ്ങൾക്ക്് 

അധാികാരം ലൈകമാറുന്നതിിനായി ഫ�പ്ര
ദിമായ നടിപടിികൾ �വീകരിക്കുന്നതിിന് 
ഇടിതുപക്ഷ ഗവൺലെമന്റുംകൾക്കു കഴിിഞ്ഞിി
ട്ടുണ്ടി്. 1957-ലെ� ഭ്യരണപരിഷ്കാര കമ്മിഷൻ 
റിസേ�ാർട്ടും അതിിലെന്റ തുടിർച്ചയായി തിയ്യാാറാ
ക്ക്ിയ ഡ്ി�ിക്ട് സേബാർഡ്് ബില്ലും 1991-ൽ 
നി�വിൽവന്ന ജില്ലാാകൗൺ�ിലുകളുംലെമ
ല്ലാാം ഇതിിലെ� നാഴിികക്ക്ല്ലുകളിാണ്. 

1996-ൽ അധാികാരത്തിിൽ വന്ന ഇടിതു
പക്ഷ ജനാധാിപതിയ മുന്നണി �ർക്ക്ാരിലെന്റ 
വിക�ന മുൻഗണനകളിിൽ പ്രധാാനലെ�ട്ട
തിായിരുന്നു ജനകീയ അധാികാരവിസേകന്ദ്രീീക
രണം. �ംസ്ഥാാന ബജറ്റിിലെന്റ മൂന്നിലെ�ാന്ന് 

2021 ആ�സ്റ്റ് 17-ന് തിിരുവിനന്തപുരത്ത്് വിച്ചുംനടന്നി  ജീനകീയാസൂത്രണപ്രസ്ഥാാനത്ത്ിചെന്റ്
രജീതി�ബ്ി�ി ആദേഘാഷം ഉ�്ഘാടനം ചെ��ചെകാണ്ട്് മുഖയമിന്ത്രിി പിണറിായി വിിജീയന് നടത്ത്ിയ പ്രസം�ം

ജനാകീയാസൂത്രണ� 
കോ�ാകശ്രദ്ധ കോനാെിയ 
കോകരാള വിികസനാമാതൃക
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�മ്പൂർണ്ണ ആസൂത്രിണാധാികാരസേത്തിാലെടി 
തിസേ�ശ�വയംഭ്യരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്് 
ലൈകമാറാനുള്ള രാഷ്ട്രീീയ തിീരുമാനം �രിത്രി
പരമായ പ്രാധാാനയമുള്ള ഒന്നായി മാറുകയാ
യിരുന്നു. ലെ�ൻകമ്മിറ്റിിയുലെടിയും, �ംസ്ഥാാന 
ധാനകാരയകമ്മീഷലെന്റയും ശിപാർശകളുംലെടി 
അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ 1999-ലും തുടിർന്ന് 2000-
ലും പാസ്സിാക്ക്ിയ സേഭ്യദിഗതിിനിയമങ്ങൾ 
ജനങ്ങളുംലെടി �മ്പൂർണ്ണ പങ്കിാളിിത്തിമുള്ള 
പ്രാസേദിശികാസൂത്രിണത്തിിന് നിയമപരമായ 
�ട്ടക്കൂലെടിാരുക്ക്ി. വിക�നപദ്ധതിികളുംലെടി 
ആസൂത്രിണത്തിിലും നിർവ്വഹണത്തിിലും 
ജനകീയതിാൽ�രയം  ഉറപ്പുവരുത്തിിയ 
ജനകീയ പദ്ധതിിയായി ഒമ്പിതിാം പഞ്ചാ
വൽ�ര പദ്ധതിി മാറി.

ഭ്യരണഘടിനാ സേഭ്യദിഗതിി നിയമങ്ങളുംലെടി 
�ാദ്ധയതികൾ പൂർണ്ണമായും പ്രസേയാജന
ലെ�ടുത്തിി അധാികാരവിസേകന്ദ്രീീകരണം 
ഫ�പ്രദിമായി നടി�ാക്കുന്നതിിനാണ് 
ജനകീയാസൂത്രിണത്തിിലൂലെടി തിീരുമാനലെമടു
ത്തിതി്. അതി് സേകവ�ം ഭ്യരണാധാികാരങ്ങൾ 
ലൈകമാറുന്ന ഒന്നായി മാത്രിം ഒതുങ്ങിനിന്നില്ലാ. 
�ാമ്പിത്തിിക അധാികാരങ്ങളുംം ഫണ്ടുംം കൂടിി 
ലൈകമാറുന്ന സ്ഥാിതിിവന്നു. അതുലെകാ
ണ്ടിാണ് ഗ്രാാമതി�ങ്ങളിിൽ വലെര പ്രകടിമായ 
മാറ്റിങ്ങൾ വരുത്തിാൻ കഴിിഞ്ഞിതി്. 

ഒമ്പിതിാംപദ്ധതിി ജനകീയപദ്ധതിി 
എന്ന ജനകീയാസൂത്രിണത്തിിലെന്റ �മീ
പനസേരഖ്യാ 1996 ജൂലൈ�യിൽ ഔപ�ാരി
കമായി സേകരളി �ർക്ക്ാർ അംഗീകരിച്ചു. 
മാർഗ്ഗനിർസേ�ശം നൽകിയതി് ഇ.എം.എ�്. 
ലെ�യർമാനായ ഉന്നതിതി� മാർഗ്ഗനിർസേ�ശക 
�മിതിിയാണ്. തിസേ�ശഭ്യരണ വകുപ്പു മന്ത്രിിയാ
യിരുന്ന പാസേ�ാളിി മുഹമ്മദി് കുട്ടിയായിരുന്നു 
�മിതിിയുലെടി കൺവീനർ. ഈ �മിതിിയുലെടി 
പ്രഥാമസേയാഗം 1996 ആഗസ്റ്റം് 17-ന് തിിരു
വനന്തപുരത്തി് സേ�രുകയും ജനകീയാസൂ
ത്രിണ പ്രസ്ഥാാനത്തിിലെന്റ ഔപ�ാരികമായ 
ഉദി്ഘാടിനം അന്നലെത്തി മുഖ്യായമന്ത്രിി ഇ.ലെക. 
നായനാർ നിർവ്വഹിക്കുകയും ലെ�യ്തു.

ആദിയഘട്ടത്തിിൽ അഭ്യിമുഖ്യാീകരിസേക്ക്
ണ്ടിിവന്ന പ്രധാാന ലെവല്ലുവിളിി മുൻ അനുഭ്യവ
ങ്ങളുംലെടി അഭ്യാവമായിരുന്നു. ജനകീയാസൂ
ത്രിണകാ�ലെത്തി ആദിയവാർഷികപദ്ധതിി 
തിയ്യാാറായതി് ഒരു വർഷത്തിിസേ�ലെറ നീണ്ടും
നിന്ന തിയ്യാാലെറടുപ്പുകൾലെക്ക്ാടുവി�ാണ്. 
ആസൂത്രിണ ഗ്രാാമ�ഭ്യ, വാർഡ്് �ഭ്യ, 
കർമ്മ�മിതിികൾ, ജില്ലാാആസൂത്രിണ�
മിതിി എന്നിവയടിങ്ങുന്ന ആസൂത്രിണ �ട്ട
ക്കൂടി് ജനകീയാസൂത്രിണത്തിിലെന്റ ഘടിനാ

പരമായ അസ്തിിവാരം ബ�ലെ�ടുത്തിി. രാജയ
ത്തിാദിയമായി പദ്ധതിിവിഹിതിത്തിിലെന്റ 10 
ശതിമാനം സ്ത്രീീകൾക്കുസേവണ്ടിി മാറ്റിിവയ്ക്കാാൻ 
സേകരളിത്തിിലെ� തിസേ�ശഭ്യരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾ
ക്ക്ായതി് ഇതിിലെന്റ ഫ�മായാണ്. 

വിസേകന്ദ്രീീകൃതിാസൂത്രിണ പ്രക്രിയ ആരം
ഭ്യിച്ചസേ�ാൾ മുസേന്നാട്ടുവച്ച പ്രാസേദിശിക വിക
�നലെമന്ന �ക്ഷയത്തിിൽ നിന്നും കൂടുതിൽ 
വിപു�മായി �ിന്തിക്ക്ാനും ആസൂത്രിണം 
നടിത്തിാനും �ാധാിക്കുന്നവിധാത്തിിൽ 
നമ്മുലെടി പ്രാസേദിശിക�ർക്ക്ാരുകൾ വളിർ
ന്നിട്ടുണ്ടി് .  ആ ശാക്തീകരണത്തിിലെന്റ 
ഭ്യാഗമായാണ് മഹാപ്രളിയലെത്തിയും പ്രകൃ
തിിസേക്ഷാഭ്യങ്ങലെളിയും ലെകാവിഡ്് മഹാമാരി
ലെയയും പ്രതിിസേരാധാിക്കുന്നതിിന് �ംസ്ഥാാന
�ർക്ക്ാരിലെന്റ ഏസേകാപനത്തിിൽ പ്രാസേദിശി
ക�ർക്ക്ാരുകൾക്ക്് �ാധാിച്ചതി്. ലെകാവിഡ്് 
മഹാമാരി ഉയർത്തിിയ ലെവല്ലുവിളിികലെളി 
സേനരിടുന്നതിിലും ജനങ്ങളുംലെടി ആസേരാഗയസു
രക്ഷയും ഭ്യക്ഷയസുരക്ഷയും ഉറ�ാക്കുന്ന
തിിലും പ്രശം�നീയമായ �ംഭ്യാവനകൾ 
നൽകുന്നതിിനു തിസേ�ശഭ്യരണ സ്ഥാാപന
ങ്ങൾക്ക്ായതി് ജനകീയാസൂത്രിണ പ്രസ്ഥാാ
നത്തിിലൂലെടി വളിർത്തിിലെയടുത്തി ജനകീയ 
പിൻബ�വുംം, അവരിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള 
ഉയർന്ന വിശവാ�വുംം മൂ�മാണ്. 

2016-ലെ� എൽ.ഡ്ി.എഫ്. �ർക്ക്ാർ 
പതിിമൂന്നാംപദ്ധതിിയിൽ പ്രാസേദിശിക
വിക�ന കാഴ്ച�ാടുകളിിൽ വരുത്തിിയ 
മാറ്റിത്തിിലൂലെടി ജനകീയാസൂത്രിണത്തിിന് 
പുതിിലെയാരു ദിിശ ലൈകവരിക്ക്ാനായി. 
പ്രാസേദിശികവിക�ന �ക്ഷയത്തിിൽ നിന്നും 
സുസ്ഥാിരവിക�ന �ക്ഷയത്തിിസേ�ക്കുള്ള 
കാൽലെവ�ായിരുന്നു അതി്. 

സേകരളി വിക�ന മാതൃകയുലെടി രണ്ടിാം 
ഘട്ടത്തിിന്  പതിിമൂന്നാം പദ്ധതിിയിൽ 
തുടിക്ക്ം കുറിച്ചു. ‘നവസേകരളിത്തിിന് ജനകീയാ
സൂത്രിണം’ എന്ന മുദ്രാാവാകയമാണ് കഴിിഞ്ഞി 
ഇടിതുപക്ഷജനാധാിപതിയ മുന്നണി �ർക്ക്ാർ 
മുസേന്നാട്ടുവച്ചതി്. ജനകീയാസൂത്രിണ പദ്ധ
തിികളുംലെടി സുപ്രധാാന സേനട്ടങ്ങളിിൽ ഒന്ന് 
�ാമൂഹയ പാർ�ിടിപദ്ധതിിയുസേടിതിാണ്. 
�വന്തമായി വീടിില്ലാാത്തി ഒരാൾസേപാലും 
�ംസ്ഥാാനത്തുണ്ടിാകരുതി് എന്ന �ക്ഷയ
സേത്തിാലെടി നടി�ി�ാക്ക്ിയ ലൈ�ഫ് പാർ�ിടി
പദ്ധതിിയുലെടി ഭ്യാഗമായി മാത്രിം രണ്ടിര�ക്ഷം 
വീടുകളിാണ് പുതുതിായി നിർമ്മിച്ചതി്. ഈ 
പ്രവർത്തിനം ഈ �ർക്ക്ാരിലെന്റ കാ�ത്തും 
തുടിർന്നുവരികയാണ്.

പ്രാസേദിശികവിക�നത്തിിലെന്റ ശ്രസേദ്ധയ

മായ സേനട്ടങ്ങൾ ലൈകവരിക്ക്ാൻ കഴിിഞ്ഞി 
മലെറ്റിാരു സേമഖ്യാ�യാണ് ഗ്രാാമീണ കുടിിലെവള്ള
വിതിരണം. ഏലെറ തിാമ�ിയാലെതി മുഴുവൻ 
വീടുകളിിലും കുടിിലെവള്ള �ഭ്യയതി ഉറ�ാക്ക്ാൻ 
കഴിിയുന്ന �ംസ്ഥാാനമായി  സേകരളിം  മാറും. 
തിസേ�ശ�വയംഭ്യരണ സ്ഥാാപനങ്ങളുംലെടി 
സേ�വനപ്രദിാന പ്രവർത്തിനങ്ങളിിലും 
ഓഫീ�് �ംവിധാാനം ആധുനികവതി്ക
രിക്കുന്നതിിലും ഇക്ക്ാ�യളിവിൽ വ�ിയ 
സേനട്ടങ്ങൾ ലൈകവരിക്ക്ാനായി. അധാികാര
വിസേകന്ദ്രീീകരണത്തിിലെന്റയും ജനകീയാസൂത്രി
ണത്തിിലെന്റയും ശ്രസേദ്ധയമായ മലെറ്റിാരു സേനട്ടം 
കുടുംബശ്രീയുലെടി രൂപീകരണവുംം വളിർച്ചയു
മാണ്. തിസേ�ശഭ്യരണ സ്ഥാാപനങ്ങസേളിാലെടിാ�ം 
നിന്നുലെകാണ്ടി് സ്ത്രീീശാക്തീകരണത്തിിനും 
ദിാരിദ്രായനിർമ്മാർജനത്തിിനും സേവണ്ടിി പ്രവർ
ത്തിിക്കുന്ന ഏറ്റിവുംം വ�ിയ �വയം�ഹായ 
ശൃംംഖ്യാ�യായി കുടുംബശ്രീ ഉയർന്നു. ഇന്തയ
യിൽ ഏറ്റിവുംം സേവഗത്തിിൽ ദിാരിദ്രായം കുറഞ്ഞി 
�ംസ്ഥാാനമായി സേകരളിത്തിിനു മാറാൻ 
കഴിിഞ്ഞിതിിൽ അധാികാരവിസേകന്ദ്രീീകരണം 
സുപ്രധാാന ഘടികമാണ്. 

എൽ.ഡ്ി.എഫ്. �ർക്ക്ാരിലെന്റ ഭ്യരണ
ത്തുടിർച്ചയിൽ, പ്രാസേദിശിക �ർക്ക്ാരുക
ളുംലെടി വഴിിത്തിാരകൾ കൃതിയമായി നിർണ്ണ
യിച്ചാണ് മുസേന്നാട്ടുസേപാവുംന്നതി്. ഏലെറ്റിടുക്കു
ന്ന പദ്ധതിികളിിലൂലെടി ഗുണനി�വാരവുംം 
ഫ�പ്രാപ്തിിയും ഉറ�ാക്കും. വിക�ന പ്രശ്ന
ങ്ങലെളി തിസേ�ശ�വയംഭ്യരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾ 
വിശാ�മായ കാഴ്ച�ാടിിൽ സേനാക്ക്ിക്ക്ാ
ണണം. നഗരവൽക്ക്രണം, മാ�ിനയ�ം
സ്കരണം, വസേയാജന�ംരക്ഷണം, രണ്ടിാം 
തി�മുറ വിക�ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ദുരന്തനിവാ
രണം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ പ്രാസേദിശികതി
�ത്തിിൽ തിലെന്ന ആസൂത്രിണം ലെ�യ്ത്് 
പരിഹരിക്ക്ാൻ ശ്രമിസേക്ക്ണ്ടിതുണ്ടി്. പ്രാസേദി
ശിക�ർക്ക്ാരുകൾക്ക്് കൂടുതിൽ പ്രവർത്തി
ന�വാതിന്ത്രിയം നൽകി അവരുലെടി ഉത്തിര
വാദിിത്തിങ്ങളുംം ഇടിലെപടിലുകളുംം വിപു�വുംം 
ഊർജ്ജി�വ�വുംമാക്ക്ണം. 

പതിിനാ�ാംപദ്ധതിിയ്ക്കാ് രൂപം നൽകു
സേമ്പിാൾ സേനരലെത്തി അഭ്യിമുഖ്യാീകരിച്ച കുറവുംകൾ 
പരിഹരിച്ച് ഗുണസേമന്മയുള്ളതും സുസ്ഥാിരവുംം 
�ർവ്വതി�സ്പർശിയുമായ പദ്ധതിി രൂപീക
രണവുംം നിർവ്വഹണവുംം ഉറപ്പുവരുത്തിണം. 
ദിാരിദ്രായത്തിി�കലെ�ട്ടുസേപായവലെര സേമാ�ി�ി
ക്കുന്നതും പുസേരാഗമനപരമായ മാറ്റിങ്ങൾക്ക്് 
പ്രാപ്തിമാക്കുന്നതുമായ നൂതിനമായ പരിപാടിി
കളുംം പദ്ധതിികളുംമാണ് പ്രാസേദിശിക �ർക്ക്ാ
രുകൾ ആവിഷ്കരിസേക്ക്ണ്ടിതി്. തിസേ�ശ�വയം
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ഭ്യരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾ ഗ്രാാമ-നഗര പരിവർ
ത്തിനത്തിിലെന്റ സേകന്ദ്രീബിന്ദുക്ക്ളിായി മാറണം. 

�ംസ്ഥാാനത്തിിലെന്റ �മഗ്രാവിക�
നത്തിിനായി �ംസേയാജിതി �മീപനം 
ലൈ ക ലെ ക്ക് ാ സേ ള്ള ണ്ടി തു ണ്ടി ് .  ജ ി ല്ലാ സേ യ്ക്കാ ാ , 
�ംസ്ഥാാനത്തിിനാലെക തിലെന്നസേയാ ഗുണം 
�ഭ്യിക്കുന്ന �ംസേയാജന�ാധായതിയുള്ള 
പദ്ധതിികൾ കലെണ്ടിത്തിാൻ പ്രാസേദിശിക 
�ർക്ക്ാരുകൾ ശ്രമിക്ക്ണം. ദിീർഘകാ� 
�ക്ഷയപ്രാപ്തിിക്ക്് സേവണ്ടിി പദ്ധതിികളുംം പരി
പാടിികളുംം ആസൂത്രിണം ലെ�യ്യുസേമ്പിാൾ 
ആവശയമായ പിന്തുണ �ർക്ക്ാർ നൽകും. 
വയവ�ായം, കൃഷി, ഉൽപാദിനം, ടൂറി�ം 
തുടിങ്ങിയ സേമഖ്യാ�കളിിൽ അടിിസ്ഥാാന�ൗക
രയ മികവിനും �ംസേയാജനത്തിിനും �ാധായതി
യുള്ള പദ്ധതിികളുംമായി പ്രാസേദിശിക �ർക്ക്ാ
രുകൾ മുസേന്നാട്ടുവരണം. ഇതിിനാവശയമായ 
പിന്തുണാ �ംവിധാാനം ജില്ലാാആസൂത്രി
ണ�മിതിികൾക്കും തിസേ�ശ�വയംഭ്യരണ 
സ്ഥാാപനങ്ങൾക്കും നൽകാനായി ജില്ലാാ 
റിസേ�ാഴ്സ്് ലെ�ന്ററുകലെളി കൂടുതിൽ ശക്തിലെ�
ടുസേത്തിണ്ടിതുണ്ടി്. 

വിശാ�മായ കാഴ്ച�ാസേടിാടുകൂടിി നഗരാ
സൂത്രിണം നടി�ി�ാസേക്ക്ണ്ടിതുണ്ടി്. പരിസ്ഥാി
തിിലെയക്കൂടിി കണക്ക്ിലെ�ടുത്തുലെകാണ്ടുംള്ള 
ഇടിലെപടി�ാണ് നമുക്ക്ാവശയം. മഹാപ്ര
ളിയവുംം ലെകാവിഡ്് മഹാമാരിയുലെമാലെക്ക് 
ഏലെതിങ്കിിലും ഒരു പ്രസേദിശലെത്തി മാത്രിമല്ലാ 
ബാധാിച്ചതി്. ദുരന്തങ്ങൾ വിതിയ്ക്കുന്ന നാശന
ഷ്ടിങ്ങളുംലെടി കാഠിിനയം കുറയ്ക്കാാൻ പ്രാസേദിശിക
മായ ഇടിലെപടിലുകളിിലൂലെടി �ാധാിക്കും. 

നമ്മുലെടി ലെതിാഴിിൽശക്തിയുലെടി ഒമ്പിതി് 
ശതിമാനം സേപർ ലെതിാഴിിൽരഹിതിരാണ്. നമ്മുലെടി 
ജന�ംഖ്യായയുലെടി 52 ശതിമാനം വനിതികൾ 
ആണ്. അവരുലെടി ലെതിാഴിിൽസേ�നാ പങ്കിാ
ളിിത്തിനിരക്ക്് 24.6 ശതിമാനം മാത്രിമാണ്. 
ലെതിാഴി ിൽരഹിതിരായ യുവജനങ്ങളുംം 
�ംസ്ഥാാനത്തി് ഏലെറയുണ്ടി്. വർഷാവർഷം 
ലെതിാഴിി�ധാിഷ്ഠിിതി സേകാഴ്സുകൾ പഠിിച്ചിറങ്ങിയ 
അഭ്യയസ്തിവിദിയരായ ലെതിാഴിിൽരഹിതിരുലെടി 
എണ്ണം സേവലെറയും. വളിലെര വ�ിയ �ംഖ്യായയാ
ണിത്ി. ഈ ലെതിാഴിിൽശക്തിലെയ പൂർണമായും 
ഫ�പ്രദിമായും വിനിസേയാഗിക്കുന്നതിിനുള്ള 
പ്രാസേദിശിക �ാധായതികൾ കലെണ്ടിസേത്തി
ണ്ടിതുണ്ടി്. കാർഷികസേമഖ്യാ� അടിക്ക്മുള്ള 
ഉൽപാദിന സേമഖ്യാ�കളിിലും വയവ�ായ, 
സേ�വന സേമഖ്യാ�കളിിലും സ്റ്റംാർട്ടപ്പുകൾ മുസേഖ്യാ
നയുലെമാലെക്ക് ലെതിാഴിിൽ സൃഷ്ടിിക്ക്ാനാവുംം. 
പുതിിയ �ാധായതികൾ സൃഷ്ടിിക്കുവാനുള്ള 
ശ്രമം ഉയർന്നുവരികയാണ്.

പ്രാസേദിശികമായി �ഭ്യയമാവുംന്ന ഉൽ�ന്ന

ങ്ങളിിൽ നിന്നും മൂ�യവർദ്ധിതി ഉൽ�ന്നങ്ങളും
ണ്ടിാക്ക്ാൻ വയവ�ായ സേമഖ്യാ�ലെയ ഉപസേയാ
ഗലെ�ടുത്തിണം. ലെ�റുകിടി, പരമ്പിരാഗതി, 
കുടിിൽ-ലെതിാഴിിൽ �ംരംഭ്യങ്ങൾ പുനരുജ്ജിീ
വി�ിക്കുകയും സേപ്രാത്സാാഹി�ിക്കുകയും 
സേവണം. മികച്ച പിന്തുണാ �ംവിധാാനങ്ങളിി
ലൂലെടി ഇത്തിരം സേമഖ്യാ�കലെളി ഊർജ്ജിിതിലെ�
ടുത്തിാനാവുംം. �ാസേങ്കിതിിക നൂ�ാമാ�കൾ 
ഇല്ലാാതിാക്ക്ിയും, നടിപടിിക്രമങ്ങൾ �ളിിതിമാ
ക്ക്ിയും ആധുനിക �സേങ്കിതിങ്ങൾ ഉപസേയാഗ
ലെ�ടുത്തിിയും, തിസേ�ശ�വയംഭ്യരണ സ്ഥാാപ
നങ്ങളുംലെടി ലൈദിനംദിിന പ്രവർത്തിനത്തിിലും, 
പദ്ധതിി പ്രവർത്തിനത്തിിലും സുതിാരയതിയും 
കാരയക്ഷമതിയും ഉറപ്പുവരുത്തുകലെയന്ന 
കാഴ്ച�ാസേടിാലെടിയാണ് �ർക്ക്ാർ മുസേന്നാട്ടു
സേപാകുന്നതി്.

ധാനകാരയവർഷം തുടിങ്ങാറാവുംസേമ്പിാൾ 
തിിടുക്ക്ലെ�ട്ട് നടിസേത്തിണ്ടി പ്രക്രിയയായി 
ആസൂത്രിണലെത്തി കാണരുതി്. വിക�നം 
എങ്ങിലെനയാവണം എന്നതു �ംബന്ധിിച്ച 
തുടിരസേനവഷണങ്ങളുംം പഠിനങ്ങളുംം �ംവാദിങ്ങളുംം 
ഉണ്ടിാകണം. ഓസേരാ തിസേ�ശഭ്യരണ പ്രസേദിശ
ത്തും നാടിിലെന്റ വിക�നസേത്തിയും ലെപാതുന
ന്മസേയയും കുറിച്്ച �ിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിിക്കു
കയും ലെ�യ്യുന്നവരുലെടി കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടിാവണം. 
ആ കൂട്ടായ്മ വിക�ി�ിക്കുസേമ്പിാൾ എല്ലാാ 
പൗരൻമാരും നാടിിലെന്റ ആസൂത്രികരായി 
മാറും. ഗ്രാാമ�ഭ്യകളിിലെ� ജനപങ്കിാളിിത്തിക്കുറ
വാണ് ഗൗരവസേത്തിാലെടി കാസേണണ്ടി മലെറ്റിാരു 
�ംഗതിി. ജനകീയ �ംവാദിങ്ങളുംം തുടിർച്ച
യായ ഇടിലെപടിലുകളുംം വളിർത്തിിലെയടുസേക്ക്
ണ്ടിതുണ്ടി്. അതിിനായി രാഷ്ട്രീീയ പാർട്ടികളുംം 
ബഹുജന പ്രസ്ഥാാനങ്ങളുംം �മൂഹമാലെകത്തി
ലെന്നയും മുൻലൈകലെയടുസേക്ക്ണ്ടിതുണ്ടി്.

പ്രാസേദിശിക�ർക്ക്ാരുകൾക്ക്് വിദി
ഗ്ധാരുലെടിയും വിദിയാഭ്യയാ�- ഗസേവഷണ
സ്ഥാാപനങ്ങളുംലെടിയും സേ�വനം സേവണ്ടിത്രി 
�ഭ്യിക്കുന്നില്ലാ എന്നതി് ഒരു പരിമിതിിയാണ്. 
�ർക്ക്ാർ വകുപ്പുകളിിലെ� �ാസേങ്കിതിിക 
വിദിഗ്ധാരുലെടി സേ�വനം �ഭ്യിക്കുന്നിലെല്ലാന്ന 
പരാതിി ഉയർന്നുവരാറുണ്ടി്. വിജ്ഞാാനവുംം 
ലൈവദിഗ്ധായവുംം പ്രാസേദിശിക വിക�നപദ്ധ
തിികളുംം തിമ്മിലുള്ള വിടിവ് ഉണ്ടിാവാതിിരി
ക്ക്ാനുള്ള ആസേ�ാ�നകൾ ഉണ്ടിാവണം. 
അതിിലൂലെടി പ്രാസേദിശിക�ർക്ക്ാരിലെനാ�ം 
വിദിയാഭ്യയാ�-ഗസേവഷണ സ്ഥാാപനങ്ങൾ
ക്കും സേനട്ടമുണ്ടിാകുലെമന്നതി് കാണാലെതി 
സേപാകരുതി്. ജീവിതിപ്രശ്നങ്ങലെളി അടിിസ്ഥാാ
നലെ�ടുത്തിിയുള്ള പഠിനങ്ങളുംം ഗസേവഷണ
ങ്ങളുംം അറിവിലെന്റ അടിിത്തിറ കൂടുതിൽ വിപു
�മാക്കും.

ലെപാതുസേ�വനങ്ങളുംലെടി ഗുണസേമന്മ ഉറപ്പു
വരുത്തിാനും കാസേ�ാ�ിതിമായി പരിഷ്കരിച്ച് 
നി�വാരം വർദ്ധി�ിക്ക്ാനും നാം ശ്രമിക്കുന്നു
ണ്്ടി. പലെക്ഷ നാം വിഭ്യാവനം ലെ�യ്യുന്ന നി�യിൽ 
ജനങ്ങൾക്ക്് �ഭ്യയമാകുന്നില്ലാ എന്നതിാണ് 
യാഥാാർത്ഥ്യയം. �വകാരയ സേമഖ്യാ�ലെയ ആശ്ര
യിക്ക്ാൻ ജനങ്ങൾ നിർബന്ധിിതിരാവുംന്നതും 
ഇതിിനാ�ാണ്. �ക്ഷയം വാക്കുകളിിൽ മാത്രിം 
സേപാര. അനുഭ്യവത്തിിൽകൂടിി സേവണം. 

ലെപാതുസ്ഥാാപനങ്ങളുംലെടിയും സേ�വന
ങ്ങളുംലെടിയും ഗുണസേമന്മ ഉറ�ാക്കുന്നതിിലൂലെടി 
നസേവാത്ഥ്യാനമൂ�യങ്ങളുംം മതിനിരസേപക്ഷതി
യും �ാമൂഹയനീതിിയും �ംരക്ഷിക്ക്ാനാ
വുംം. ഇക്ക്ാരയത്തിിൽ വിവിധാ വകുപ്പുകളുംം 
മിഷനുകളുംം പ്രാസേദിശിക�ർക്ക്ാരുകൾക്ക്് 
കരുത്തി് പകസേരണ്ടിതിാണ്. വകുപ്പുകളുംലെടി പ്ര
വർത്തിനങ്ങൾ തിസേ�ശ�വയംഭ്യരണ സ്ഥാാപ
നങ്ങൾ സേകന്ദ്രീീകരിച്ച് ഏസേകാപി�ിക്കുകയും 
�ംസേയാജി�ിക്കുകയും സേവണം. ഹരിതിസേകര
ളിലെത്തി പിന്തുണക്ക്ാനുള്ള ഉത്തിരവാദിിത്തിം 
എല്ലാാ വകുപ്പുകൾക്കും സ്ഥാാപനങ്ങൾക്കു
മുണ്ടി്. ലൈ�ഫ് ഭ്യവനങ്ങൾക്ക്ായി �ർക്ക്ാ
രിലെന �മീപിക്കുന്നവർ ഇനിയുമുണ്്ടി. കൂടുതിൽ 
സേസ്പാൺ�ർഷി�് ഇതിിനായി �മാഹരിസേക്ക്
ണ്ടിതുണ്ടി്. മിഷനുകളുംലെടി പ്രവർത്തിനങ്ങൾ 
വിവര�ാസേങ്കിതിികവിദിയയുലെടി �ാധായതികൾ 
കൂടിി ഉപസേയാഗലെ�ടുത്തിി കൂടുതിൽ ലെമച്ചലെ�
ടുത്തും. കഴിിഞ്ഞികാ�ങ്ങളിിൽ നിരീക്ഷണ 
�ംവിധാാനത്തിിലുണ്ടിായിരുന്ന സേപാരായ്മകൾ 
പരിഹരിക്കുകയും ലെ�യ്യും.

ജനകീയാസൂത്രിണത്തിിലെന്റ ആദിയഘട്ടം 
മുതിൽ ആവർത്തിിച്ച്  പറയുന്നതിാണ് 
നീർത്തിടിാധാിഷ്ഠിിതി ആസൂത്രിണലെമന്നതി്. 
എല്ലാാ തിസേ�ശ�വയംഭ്യരണ സ്ഥാാപനങ്ങളുംം 
നീർത്തിടിപദ്ധതിികൾ ആസൂത്രിണം ലെ�യ്യു
ന്നതിിന് വിപു�മായ കയാമ്പിയിൻ �ംഘടിി
�ിക്ക്ണം. തിസേ�ശ�വയംഭ്യരണ സ്ഥാാപന
ങ്ങളിിൽ മിക്ക്വയിലും നീർത്തിടിവിക�ന 
റിസേ�ാർട്ടുകൾ നി�വിലുണ്ടി്. അവ കാ�ിക
മാക്കുന്നതിിലെനാ�ം റിസേ�ാർട്ട് തിയ്യാാറാക്ക്ി
യിട്ടില്ലാാത്തി സ്ഥാാപനങ്ങളിിൽ തിയ്യാാറാക്കു
കയും സേവണം. 

നമ്മുലെടി തിസേ�ശ�വയംഭ്യരണ സ്ഥാാപന
ങ്ങളിിൽ പ�തും ഐ.എ�്.ഒ. �ർട്ടിഫിക്ക്റ്റി് 
സേനടിിയവയാണ്. എന്നാൽ അവിടിങ്ങളിിലെ� 
സേ�വനങ്ങൾ മികച്ചതിാസേണാ എന്നതി് 
�ംബന്ധിിച്ചുള്ള സേ�ാഷയൽ ഓഡ്ിറ്റിിംഗ് 
ജനകീയാസൂത്രിണത്തിിലെന്റ രജതിജൂബി�ി 
സേവളിയിൽ അർത്ഥ്യവത്തിാണ്. ഓസേരാ സേമഖ്യാ
�യ്ക്കും ഗുണസേമന്മാസൂ�ികകൾ നിജലെ�ടുത്തു
കയും സേവണം. ആ നി�യ്ക്കാ് ഒരു ഗുണസേമന്മാ 
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പരിസേശാധാന ആസേ�ാ�നയിലുണ്ടി്. 
ജനകീയാസൂത്രിണ പ്രവർത്തിനങ്ങ

ളിിൽ യുവജനങ്ങളുംലെടി പങ്കിാളിിത്തിം ഉറ�ാ
ക്ക്ണം. പുതിിയ അറിവുംകളുംം �ാസേങ്കിതിിക
വിദിയാപ്രസേയാഗങ്ങളുംം നാടിിലെന്റ വിക�ന 
പ്രശ്നങ്ങൾക്കുസേവണ്ടിി ഉപസേയാഗലെ�ടുത്തിാൻ 
മറ്റിാസേരക്ക്ാളുംം അവർക്ക്് കഴിിയും. ഗ്രാാമ�
ഭ്യകൾ മുതിൽക്ക്ിസേങ്ങാട്ട് യുവജനപങ്കിാളിി
ത്തിം ഉറ�ിക്ക്ാനുള്ള സേബാധാപൂർവ്വമായ 
ഇടിലെപടിൽ ഉണ്ടിാവണം. നവമാധായമങ്ങളുംലെടി 
�ാധായതിയും പരമാവധാി ഉപസേയാഗലെ�ടു
ത്തിണം. വീടുകളിിൽ ഇരുന്നുതിലെന്ന സേ�വ
നങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക്് �ഭ്യിക്കുന്നതി് മികച്ച 
പ്രതിികരണമാണ് ഉണ്ടിാക്കുക.

�ംസ്ഥാാനം �ാമൂഹികസേമഖ്യാ�യിൽ 
ലൈകവരിച്ച സേനട്ടങ്ങൾ നി�നിർത്തിിലെക്ക്ാ
ണ്ടി് സുസ്ഥാിരവിക�നത്തിിലെന്റ പാതിയി
സേ�ക്ക്് കുതിിസേക്ക്ണ്ടി പദ്ധതിികൾക്ക്ാണ് 
പതിിനാ�ാംപദ്ധതിിയിൽ ഊന്നൽ നൽസേക
ണ്ടിതി്. �ംസേയാജിതിവിക�ന സേപ്രാജക്ടുകൾ 
നടി�ി�ാക്ക്ാൻ �ാധാിക്ക്ണം. ഭ്യരണ�ം
വിധാാനലെത്തി കൂടുതിൽ ജനകീയവുംം കാരയക്ഷ
മവുംം ഗുണപരവുംമാക്ക്ി മാറ്റുന്നതിിന് ഊന്നൽ 
നൽകി മുസേന്നാട്ടുസേപാകണം. പ്രകൃതിിവിഭ്യവ
ങ്ങലെളി �ംരക്ഷിച്ചുലെകാണ്ടി് കൂടുതിൽ ലെ�റു
കിടി�ംരംഭ്യങ്ങളിിസേ�ക്ക്് ജനങ്ങലെളി ആകർ
ഷിക്ക്ാനുതികുന്ന ഉൽ�ാദിനസേമഖ്യാ�കൾ 
വളിർത്തിിലെയടുസേക്ക്ണ്ടിതുണ്ടി്. ആധുനിക 
�ാസേങ്കിതിികവിദിയകൾ സേബാധാപൂർവം 
ഉപസേയാഗലെ�ടുത്തിണം. സ്ഥാ�പരമായ 
ആസൂത്രിണത്തിിനും പ്രാധാാനയം നൽസേക
ണ്ടിതുണ്ടി്. 

കൂടുതിൽ �ംരംഭ്യകർ വരുസേമ്പിാൾ 
ആകർഷകമായ �ൗകരയങ്ങൾ ഒരുസേക്ക്
ണ്ടിതുണ്ടി്. �ാസേങ്കിതിികത്തിികസേവാടുകൂടിിയ 

വിവര-വിതിരണ ശൃംംഖ്യാ�കൾ തിീർക്ക്ണം. 
അതി് കാ�ികമായി നവീകരിക്കുകയും 
സേവണം. നിയമങ്ങൾ വയവസ്ഥാാപിതിമാ
ക്കുന്നതിിലെനാ�ം ജനപ്രതിിനിധാികൾക്കും 
ഉസേദിയാഗസ്ഥാർക്കും �ന്നദ്ധപ്രവർത്തി
കർക്കും നിയമ�ാക്ഷരതി നൽകുന്നതിി
നാവശയമായ നടിപടിികൾ ഉണ്ടിാകണം. 
ജനങ്ങൾക്കുള്ള നിയമസേബാധാവൽക്ക്ര
ണവുംം ഇതിിന് �മാന്തരമായി �ംഘടിി
�ിക്ക്ണം. സ്ത്രീീപക്ഷവിക�ന പ്രക്രിയലെയ 
മുഖ്യായധാാരയിസേ�ക്ക്് ഉയർത്തുവാനുള്ള ക്രി
യാത്മകമായ നടിപടിികൾ ആവശയമാണ്. 
പട്ടികജാതിി-പട്ടികവർഗ വിഭ്യാഗങ്ങളിടിക്ക്
മുള്ള പാർശവവൽക്ക്രിക്ക്ലെ�ട്ട ജനവിഭ്യാഗ
ങ്ങളുംലെടി പക്ഷത്തി് നിന്നുലെകാണ്ടി് വിക�ന
ലെത്തി അഭ്യിമുഖ്യാീകരിക്ക്ാൻ പതിിനാ�ാം 
പദ്ധതിികാ�ത്തി് �ാധാിക്ക്ണം. വിസേകന്ദ്രീീ
കൃതിാസൂത്രിണലെത്തി ഉൽ�ാദിസേനാന്മുഖ്യാമായി 
പുനരാവിഷ്കരിക്ക്ണം. 

പ്രളിയത്തിിലെന്റ ദുരിതിങ്ങളിിൽ നിന്നും 
കരകയറും മുൻപ് ലെകാവിഡ്് മഹാമാരി
യാണ് നലെമ്മ ആക്രമിച്ചതി്. അതി് സൃഷ്ടിിച്ച 
�ാമ്പിത്തിിക, �ാമൂഹിക, മാനുഷിക പ്രതിി
�ന്ധിികൾ, മനുഷയജീവനും, ജീവസേനാപാധാി
കളുംം, ലെതിാഴിിലും, ലെതിാഴിിൽ �ംരംഭ്യങ്ങളുംം 
എന്തിസേനലെറ �ംസ്ഥാാന �മ്പിദി് വയവസ്ഥാ
യുലെടി നലെട്ടല്ലാ് തിലെന്ന ഉ�ച്ചു. വിക�ന പ്ര
വർത്തിനങ്ങൾക്ക്ായി ബഡ്്ജറ്റിിൽ വകയി
രുത്തിിയ തുകവലെര ലെകാവിഡ്് പ്രതിിസേരാധാ, 
അതിിജീവന പ്രവർത്തിനങ്ങൾക്ക്ായി ലെ��
വഴിിസേക്ക്ണ്ടി സ്ഥാിതിിവന്നു. �ക്ഷക്ക്ണക്ക്ിന് 
പ്രവാ�ികളുംലെടി മടിങ്ങിവരവുംം ലെതിാഴിി�ില്ലാാ
യ്മയും പ്രാസേദിശിക�ർക്ക്ാരുകൾക്ക്് മാത്രിമ
ല്ലാ, �ംസ്ഥാാന �ർക്ക്ാരിനും ഉയർത്തിിയ 
ലെവല്ലുവിളിി ലെ�റുതില്ലാ. 

ലെ ക ാ വ ി ഡ് ്  അ തി ി ജീ വ ന ത്തി ി ലെ ന്റ 
ഭ്യാഗമായി ഇനിയും നൂതിനമായ ആശയ
ങ്ങളുംം പദ്ധതിികളുംം ആസൂത്രിണം ലെ�സേയ്യാണ്ടി
തിായുണ്ടി്. ആസേഗാളിതി�ത്തിിൽ ലെകാവിഡ്് 
മഹാമാരിലെയ സേനരിടിാൻ പ� തിന്ത്രിങ്ങളുംം 
പ്രസേയാഗിലെച്ചങ്കിിലും പ്രാസേദിശികമായി 
നടിത്തിിയ പ്രതിിസേരാധാ പ്രവർത്തിനങ്ങളിാണ് 
വിജയം കണ്ടിത്ി. സേകരളിം പ്രാസേദിശിക �ർക്ക്ാ
രുകലെളി മുൻനിർത്തിി നടിത്തിിയ പ്രവർത്തി
നങ്ങൾ സേ�ാകം �ർച്ച ലെ�യ്തു. പ്രാസേദിശിക 
�മ്പിദി്ക്രമം ആസേഗാളിതി�ത്തിിൽ �ർച്ച
യായി മാറി. ലെകാവിഡ്ിലെന്റ ആഘാതിലെത്തി 
അതിിജീവിക്ക്ാനും ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾ 
പുനരുജ്ജിീവി�ിക്ക്ാനും �മ്പിദ്ി വയവസ്ഥാലെയ 
ഉണർത്തിാനുമുള്ള ഇടിലെപടിലുകൾ പ്രാസേദിശി
കതി�ത്തിിൽ �ംഘടിി�ിക്കുക എന്നത്ി തിസേ�
ശ�വയംഭ്യരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾക്്ക് മുന്നിലുള്ള 
വ�ിലെയാരു ദിൗതിയമാണ്.

1957-ൽ സേകരളിത്തിിൽ അധാികാരത്തിി
ലെ�ത്തിിയ ഇ.എം.എ�്. �ർക്ക്ാരിന് 
ഭൂവിതിരണവുംം വിദിയാഭ്യയാ�വുംം അടിക്ക്മുള്ള 
സേമഖ്യാ�കളിിൽ തു�യതി ലെകാണ്ടുംവരുന്നതിിൽ 
വയക്തമായ കാഴ്ച�ാടുണ്ടിായിരുന്നു. ഇതിിലെന്റ 
തുടിർച്ചയായാണ് ജനകീയാസൂത്രിണമടിക്ക്
മുള്ള പദ്ധതിികൾ ആവിഷ്ക്കരിക്ക്ലെ�ട്ടതി്. 
നമുക്ക്് ഇനിയും മുസേന്നറാനുണ്ടി്. ആ മുസേന്ന
റ്റിത്തിിൽ കരുത്തു പകരുക ജനാധാിപതിയ 
ബദിലുകളിാണ്. ആ ബദിൽ പരിസേപ്രക്ഷയത്തിി
ലെന്റ രൂപീകരണത്തിിനുള്ള സേവദിി കൂടിിയാണ് 
ഈ രജതി ജൂബി�ി ആസേഘാഷം. ആ നി�
യ്ക്കുള്ള �ർച്ചകളുംം നിർസേ�ശങ്ങളുംം ഉയർന്നുവ
രുലെമന്നാണ് പ്രതിീക്ഷിക്കുന്നതി്. നവസേകരളി 
സൃഷ്ടിിക്ക്് ഇതി് കൂടുതിൽ കരുത്തി് പകരും 
എന്ന് തിലെന്നയാണ് പ്രതിീക്ഷിക്കുന്നതി്. 
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നമ്മുലെടി രാജയലെത്തി �രിത്രിം പരിസേശാധാി
ച്ചാൽ മുൻ കാ�ങ്ങളിിൽ  ഗവൺലെമന്റ്  

പദ്ധതിികൾ തിീരുമാനിക്കുന്നു ഉസേദിയാഗസ്ഥാർ 
നടി�ാക്കുന്നു എന്നതിായിരുന്നു പതിിവ്.  
പദ്ധതിികളുംലെടി ഗുണസേഭ്യാക്താക്ക്ളിായ 
ജനങ്ങലെളി �ംബന്ധിിച്ചിടിസേത്തിാളിം ആ 
പദ്ധതിിലെയക്കുറിച്ച് അഭ്യിപ്രായം പറയാസേനാ 
പദ്ധതിിയുലെടി ആവശയകതി അവരുലെടി ജീവി
തി�ാഹ�രയങ്ങൾ വച്ചുലെകാണ്ടി് അഭ്യിപ്രായം 
പറഞ്ഞു മാറ്റിാസേനാ നിർവാഹമുണ്ടിായിരുന്നി
ല്ലാ. സേനലെരമറിച്ച് ജനകീയാസൂത്രിണത്തിിൽ 
പദ്ധതിിരൂപീകരണ സേവളിയിൽ ജനങ്ങലെളി 
പലെങ്കിടു�ിച്ചുലെകാണ്ടി് അവരുലെടി അഭ്യിപ്രാ
യങ്ങൾ സേകൾക്ക്ാനും പദ്ധതിിയുലെടി നിർവഹ
ണഘട്ടത്തിിൽ വ�ിയസേതിാതിിൽ ജനങ്ങളുംലെടി 
പങ്കിാളിിത്തിം ഉറ�ാക്ക്ാനുമുള്ള  അവ�രം 
നൽകുകയും ലെ�യ്തു.   അതുവലെര നി�വിലു
ണ്ടിായിരുന്ന �ംവിധാാനത്തിിൽ വന്ന ഒരു 
പ്രധാാനലെ�ട്ട മാറ്റിമായിരുന്നു ഇതി്.  

1997 കാ�ഘട്ടത്തിി�ായിരുന്നു ജനകീ
യാസൂത്രിണപ്രസ്ഥാാനത്തിിലെന്റ ആരംഭ്യം 

കുറിച്ചതി്. എന്നാൽ അതിിനുമുമ്പുതിലെന്ന 
അധാികാരവിസേകന്ദ്രീീകരണലെത്തിക്കുറിച്ച് 
ഇ.എം. എ�്. ഗവൺലെമന്റ് �ർച്ചലെ�യ്ത്ിരു
ന്നു എന്നതിാണ് ശ്രസേദ്ധയമായ കാരയം.  ആ 
മഹാനായ ഇ.എം.എ�ിലെന്റ  സേനതൃതിവത്തിി
�ാണ് ജനകീയാസൂത്രിണത്തിിന്  തുടിക്ക്ം 
കുറിച്ചതി്.  ഓസേരാ ഘട്ടങ്ങളിിലും അതിിലെന്റ 
പ്രവർത്തിനങ്ങൾ �ംബന്ധിിച്ച് ബന്ധിലെ�
ട്ടവരുമായി �ർച്ച ലെ�യ്തു നിർസേ�ശം തിരാനും 
ഓസേരാ ഘട്ടങ്ങളിിലുമുള്ള പ്രവർത്തിനങ്ങൾ 
പരിസേശാധാിച്ച് ആവശയമായ മാറ്റിങ്ങൾ 
നിർസേ�ശിച്ചുലെകാണ്ടി് സേനതൃതിവപരമായ പങ്കു 
വഹിച്ചിട്ടുള്ള ആളിായിരുന്നു അസേ�ഹം. 
അതുസേപാലെ� തിലെന്ന പ്ലിാനിംഗ് സേബാർഡ്് 
അംഗങ്ങളിായിരുന്ന സേഡ്ാ.  സേതിാമ�് 
ഐ�ക്കും ഇ.എം. ശ്രീധാരനും, അവരുലെടി 
സേനതൃതിവത്തിിൽ �ർവീ�് രംഗത്തുള്ള 
ധാാരാളിം സേപർ, �ാമൂഹയ �ാംസ്കാരിക രംഗ
ത്തുള്ളവർ, രാഷ്ട്രീീയ പ്രസ്ഥാാനത്തിിലുള്ള 
പ്രവർത്തികർ ഇവലെരല്ലാാം അടിങ്ങുന്ന ഒരു 
വ�ിയ ജനകീയനിര എല്ലാാ  പ്രവർത്തിനങ്ങ

ളിിലും പങ്കിാളിികളിായിലെക്ക്ാണ്ടി് നമുക്ക്ിടിയി
ലുണ്ടിായിരുന്നു എന്നതിാണ് ആസേവശകരമാ
യിട്ടുള്ള കാഴ്ച.  

പദ്ധതിിരൂപീകരണം നടിക്കുന്ന ഗ്രാാമ 
�ഭ്യ, ആ വാർഡ്ിൽ നടിസേക്ക്ണ്ടി പ്രവർത്തിന
ങ്ങലെളി �ംബന്ധിിച്ചും പദ്ധതിികലെളിക്കുറിച്ചും 
�ർച്ചലെ�യ്തു.  അവിലെടി നിന്ന് �ഭ്യിച്ച നിർസേ�ശ
ങ്ങൾ അടിിസ്ഥാാനലെ�ടുത്തിി പദ്ധതിികളിിൽ 
ആവശയമായ മാറ്റിങ്ങൾ വരുത്തിിലെക്ക്ാ
ണ്ടിാണ് നിർവഹണം ആരംഭ്യിച്ചതി്. പദ്ധതിി 
പ്രാവർത്തിികമാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിിൽ ജനങ്ങ
ളുംലെടി വ�ിയസേതിാതിിലുള്ള �ഹകരണം പദ്ധ
തിിയുലെടി പ്രവർത്തിനങ്ങൾക്കുണ്ടിായി. ഇതി് 
നമ്മുലെടി രാജയലെത്തി �ംബന്ധിിച്ചിടിസേത്തിാളിം 
ഒരു പുതിിയ അനുഭ്യവമായിരുന്നു. മുമ്പി് 
രാജയത്തി് നടിന്നിട്ടുള്ള വിക�നപ്രവർത്തിന
ങ്ങൾ പരിസേശാധാിച്ചാൽ ജനങ്ങലെളി അതിിൽ
നിലെന്നല്ലാാം അകറ്റിിനിർത്തിലെ�ട്ടിരുന്നു എന്ന് 
കാണാം.  അതിിൽ നിന്ന് വയതിയസ്തിമായി 
ജനകീയാസൂത്രിണത്തിിൽ, പദ്ധതിി രൂപീക
രണസേവളിയിലും നടിത്തിി�ിലും ലെപാതുജനപ

�ാകോദശികാസൂത്രണത്തിില്
ജനാപ�ാളിത്തി� അനാിവിാരായ�

ജീനകീയാസൂത്രണപ്രസ്ഥാാനത്ത്ിചെന്റ് രജീതി�ബ്ി�ി ആദേഘാഷ പരിപാടികളുചെട ഉ�്ഘാടന �ടങ്ങിന് 
ആശംസകള് അംര്പ്പ്ിച്ചുംചെകാണ്ട്് മുന് തിദേ�ശസവയംഭരണ വികുപ്പുമിന്ത്രിി 

പാദേ�ാളീി മുഹ��്കുട്ടി നടത്ത്ിയ പ്രസം�ം
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ങ്കിാളിിത്തിം ഉറ�ാക്കുന്നുലെവന്ന്  വന്നസേ�ാൾ 
ജനങ്ങളുംലെടി വ�ിയ സേതിാതിിലുള്ള �ഹകര
ണമാണ് ആ രംഗത്തി് നമുക്ക്് കാണാൻ 
കഴിിഞ്ഞിതി്.  അതിിലെന്റ ഫ�മായി പ്രാസേദിശി
കതി�ത്തിിൽ ഒസേട്ടലെറ വിക�ന പ്രവർത്തി
നങ്ങൾ ഈ കാ�യളിവിൽ നടിന്നു. ഗതിാ
ഗതി�ൗരയം വർദ്ധിച്ചു.  പാവലെ�ട്ടവരുലെടി 
ജീവിതി�ൗകരയവുംം വരുമാനവുംം ലെമച്ചലെ�
ടുത്തുന്നതിിനുള്ള ഒസേട്ടലെറ പദ്ധതിികളുംണ്ടിായി. 
നിരവധാി കുടിിലെവള്ളപദ്ധതിികൾ ഉണ്ടിായി.  
ദിാരിദ്രായം അനുഭ്യവിക്കുന്ന പാവലെ�ട്ട ജനങ്ങ
ളുംലെടി ജീവിതിസേ�ശങ്ങൾക്കു പരിഹാരം 
കാണുന്നതിിന് തിക്ക്മുള്ള വിക�നപ്രവർ
ത്തിനങ്ങളിാണ് ജനകീയാസൂത്രിണത്തിിലെന്റ 
ഭ്യാഗമായി ഏറിയകൂറും നടി�ാക്ക്ിയതി്. 

ഇലെതില്ലാാം തിലെന്ന പുതിിയ അനുഭ്യവമാ
യിരുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു മാറ്റിത്തിിന് 
പ്രധാാനലെ�ട്ട പങ്കി് വഹിച്ചിട്ടുള്ളതി് ജില്ലാാ 
ആസൂത്രിണ�മിതിികളിാണ്.  ഈ വിക
�നപ്രവർത്തിനങ്ങൾ നടിത്തുന്നതിിനാ
വശയമായ പരിജ്ഞാാനം  �ഭ്യിക്കുന്നതിിന് 
സേവണ്ടി പരിശീ�നം നല്കുന്നതിിൽ പങ്കി് 
വഹിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടി് പ്രധാാന �ംവിധാാനങ്ങ
ളിാണ് ആസൂത്രിണ �മിതിികളുംം കി�യും.  
അതുസേപാലെ� കുടുംബശ്രീ, അവർക്ക്് ലൈകവ
യ്ക്കാാൻ പറ്റിാത്തി ഒരു സേമഖ്യാ�യും ഇലെല്ലാന്നാണ് 
അവരുലെടി നാളിിതുവലെരയുള്ള പ്രവർത്തി
നത്തിിലൂലെടി ലെതിളിിയിച്ചിട്ടുള്ളതി്.  എല്ലാാ 
രംഗത്തും ആസേവശകരമായ പങ്കിാളിിത്തി
ത്തിിലെന്റ കാഴ്ചയാണ് കുടുംബശ്രീയുലെടി പ്രവർ
ത്തിനത്തിിൽ നമുക്ക്് കാണാൻ കഴിിഞ്ഞിതി്. 
കുടുംബശ്രീയും  ജനകീയാസൂത്രിണപ്രസ്ഥാാ
നത്തിിലെന്റ വിജയത്തിിൽ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ള 
ഒരു പ്രധാാന ഘടികമാണ്. ജനകീയാസൂത്രി
ണത്തിിലെന്റ വിജയം അധാികാരവിസേകന്ദ്രീീക
രണവുംമായി ബന്ധിലെ�ട്ടതിാണ്. 

1964 -ൽ രാജയത്തിാലെക പഞ്ചാായ
ത്തുകൾ നി�വിൽവന്ന �മയത്തി് ഒരു 
പഞ്ചാായത്തി് പ്ര�ിഡ്ണ്ടി് ആയിരുന്നു 
എന്ന നി�യിൽ �ി� അനുഭ്യവങ്ങളുംണ്ടി്.  
അന്ന് ഒരു പഞ്ചാായത്തിിൽ എക്സിികൂട്ടീവ് 
ഓഫീ�ർ, ഒരു �ാർക്ക്്, ഒരു ബിൽ കളിക്ടർ  
ഉൾലെ�ലെടി മൂന്നുസേപരാണ് ഉസേദിയാഗസ്ഥാന്മാ
രായി ആലെക ഉണ്ടിായിരുന്നതി്. ആ പഞ്ചാായ
ത്തിിലെന്റ ഒരുവർഷലെത്തി ആലെക വരുമാനം 
33,000 രൂപയായിരുന്നു. ജനങ്ങൾക്കുസേവണ്ടിി 
എലെന്തങ്കിിലും ലെ�യ്യാാൻ ആവശയമായിട്ടുള്ള 
അധാികാരമില്ലാ അതുസേപാലെ� ഫണ്ടുംമില്ലാ. 
മിക്ക് പഞ്ചാായത്തുകളുംലെടിയും അവസ്ഥാ ഇതിാ
യിരുന്നു. ജനകീയാസൂത്രിണം നി�വിൽ 

വന്ന സേശഷം കാരയങ്ങൾ തിികച്ചും വയതിയസ്തി
മായി.  �ംസ്ഥാാന ഗവൺലെമന്റ് ബജറ്റിിലെന്റ  
ഏതിാണ്ടി് 40 ശതിമാനത്തിിനടുത്തി് തുക തിസേ�
ശസ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്് ലൈകമാറാൻ തിീരുമാ
നിച്ചു.  അധാികാരവുംം പദ്ധതിി പ്രവർത്തിന
ങ്ങൾക്ക്് സേവണ്ടി പണവുംം തിസേ�ശഭ്യരണ  
സ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്് ലൈകമാറിക്ക്ിട്ടി.   ഈ 
ഭ്യാരിച്ച ചുമതി� ഏലെറ്റിടുത്തു നടിത്തിാനാവശയ
മായ ഉസേദിയാഗസ്ഥാ�ംവിധാാനം അന്ന് തിസേ�
ശഭ്യരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്് ഉണ്ടിായിരുന്നി
ല്ലാ. ഉസേദിയാഗസ്ഥാലെര പുനർവിനയ�ിക്ക്ാനുള്ള 
നടിപടിികൂടിി �വീകരിച്ചസേതിാലെടി ഒസേട്ടലെറ പ്ര
ശ്നങ്ങൾക്ക്് പരിഹാരമുണ്ടിാക്ക്ാൻ കഴിിഞ്ഞു.  

�ാമ്പിത്തിികമായി വ�ിയ മാറ്റിം വന്നതും   
തിസേ�ശഭ്യരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്് കൂടുതിൽ 
അധാികാരം �ഭ്യിച്ചതും ജനപ്രതിിനിധാികലെളി 
�ംബന്ധിിച്ചിടിസേത്തിാളിം അവർക്ക്് പഞ്ചാാ
യത്തിിലെ� ജനങ്ങളുംലെടി പ്രശ്നം എന്താ
ലെണന്ന് നല്ലാതുസേപാലെ� മനസ്സിി�ാക്ക്ി ആ 
പ്രശ്നത്തിിൽ ഫ�പ്രദിമായി ഇടിലെപടിാനും 
ജനങ്ങളുംലെടി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്ക്ാനും 
�ാധാിച്ചു.  ഇതി്  ജനകീയാസൂത്രിണത്തിിലെന്റ 
പ്രധാാനലെ�ട്ട  ഒരു സേനട്ടമാണ്.  വിക�ന 
കാരയത്തിിൽ വ�ിയ മുസേന്നറ്റിം തിലെന്ന 
ഇതുവഴിി ഉണ്ടിാക്ക്ാൻ �ാധാിച്ചു എന്ന് പറയു
സേമ്പിാഴും ലെ�റിയസേതിാതിിലുള്ള നൂനതികൾ 
ഇസേ�ാഴും നി�നിൽക്കുന്നുണ്ടി്. അതിായതി് 
ജനങ്ങളുംലെടി പങ്കിാളിിത്തിം ഉറ�ാക്കുന്നതിി
നും അവരുലെടി അഭ്യിപ്രായങ്ങൾ സേകൾക്കു
ന്നതിിനും  അതിിലെന്റ അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ 
ആവശയമായ തിീരുമാനങ്ങൾ ലൈകലെക്ക്ാ
ള്ളുന്നതിിനും ആവശയമായ മാറ്റിങ്ങൾ  
വരുത്തുന്നതിിനും മുൻപ് ഉണ്ടിായിരുന്നതു 
സേപാലെ�യുള്ള ആസേവശം ഇന്ന് കാണിക്കു
ന്നില്ലാ.  രണ്ടിാമതി് നമ്മുലെടി എല്ലാാ സേമഖ്യാ�ക
ളിിലും ബാധാിച്ചിട്ടുള്ള അഴിിമതിി ലെ�റിയസേതിാ
തിിലെ�ങ്കിിലും തിസേ�ശഭ്യരണ സ്ഥാാപനങ്ങളിി
ലും ബാധാിച്ചിട്ടുണ്ടി് എന്നുള്ളതി് അതിിലെന്റ 
മുസേന്നറ്റിലെത്തി തിടിയാനും ജനങ്ങൾക്ക്് ഈ 
�ംവിധാാനസേത്തിാടി് ഉണ്ടിായിരുന്ന മമതി 
കുറയ്ക്കാാനും ഇടിവരുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാിതിിയുമു
ണ്ടി്.  അതുലെകാണ്ടി് വളിലെര കരുതിസേ�ാടുകൂടിി 
വ�ിയസേതിാതിിൽ ജനപങ്കിാളിിത്തിം ഉറ�ാ
ക്ക്ിലെക്ക്ാണ്ടി് സുതിാരയമായി കാരയങ്ങൾ 
നടിക്ക്ണം എന്ന നിർബന്ധിബുദ്ധിസേയാടു
കൂടിി ഇന്ന് കാണുന്ന നൂനതികൾ പരിഹരിച്ച് 
മുസേന്നാട്ടു സേപാകാനാവണം.   അതിിനുസേവണ്ടിി 
എല്ലാാ വിജയവുംം ആശം�ിക്കുന്നു 

1

ജീനകീയാസൂത്രണം നി�വിില് 
വിന്നി ദേശഷം കാരയങ്ങള് തിികച്ചുംം 

വിയതിയസ്തമിായി.  സംസ്ഥാാന 
�വിണ്ചെമിന്റ്് ബ്ജീറ്റിിചെന്റ്  ഏതിാണ്ട്് 

40 ശതിമിാനത്ത്ിനടുത്ത്് തുക 
തിദേ�ശസ്ഥാാപനങ്ങള്ക്കാ് 
ബൈകമിാറിാന് തിീരുമിാനിച്ചും.  

അംധികാരവുംം പദ്ധീതിി 
പ്രവിര്ത്ത്നങ്ങള്ക്കാ് ദേവിണ്ട് പണവുംം 

തിദേ�ശഭരണ  സ്ഥാാപനങ്ങള്ക്കാ് 
ബൈകമിാറിിക്കാിട്ടി.  സാമ്പത്ത്ികമിായി 
വി�ിയ മിാറ്റിമുണ്ട്ായി. തിദേ�ശഭരണ 

സ്ഥാാപനങ്ങള്ക്കാ് കൂടുതില് 
അംധികാരം �ഭിച്ചും.

ഇ.എംം.എംസ്്. നമ്പൂതിിരിിപ്പാാട്്

13പഞ്ചായത്ത് രചാജത് |  സെപത്്റംബര് 2021



1993 ലെ� 73, 74 ഭ്യരണഘടിനാ സേഭ്യദിഗതിി
യുലെടി അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ നി�വിൽ 

വന്ന വിസേകന്ദ്രീീകൃതിാസൂത്രിണം അതിിലെന്റ 
അന്ത:�ത്തിലെയ പൂർണ്ണമായും ഉൾലെക്ക്ാണ്ടും
ലെകാണ്ടി് നടി�ി�ാക്ക്ിയ രാജയലെത്തി ഏക 
�ംസ്ഥാാനമാണ് സേകരളിം. പ� �ംസ്ഥാാന
ങ്ങളുംം നടി�ി�ാക്ക്ിയതിിൽ നിന്നും തിികച്ചും  
വയതിയസ്തിമായി അധാികാരവുംം, ധാനവുംം, സ്ഥാാ
പനങ്ങലെളിയും, ഉസേദിയാഗസ്ഥാ �ംവിധാാനങ്ങ
ളുംം എല്ലാാം പ്രാസേദിശിക സ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്് 
വിട്ട് നൽകിലെക്ക്ാണ്ടിാണ് സേ�ാകം  ശ്രദ്ധിച്ച 
സേകരളി വിക�ന മാതൃക,  അഥാവാ "ജനകീ
യാസൂത്രിണം"  

1996- ൽ �ംസ്ഥാാനത്തി് ആരംഭ്യം 
കുറിക്കുന്നതി്.  കഴിിഞ്ഞി കാൽ നൂറ്റിാണ്ടി് 
കാ�ം സേദിശീയ ആസേഗാളി തി�ത്തിിൽ ഏലെറ  
�ർച്ച ലെ�യ്യാലെ�ട്ട ഒന്നാണ് ഈ സേകരളി 
വിക�നമാതൃക.  പ്രസേദിശിക ജനപങ്കിാളിി
ത്തിവുംം പിന്തുണയും ഉറ�ാക്ക്ിലെക്ക്ാണ്ടുംള്ള 
വിക�നം  �ാധായമാക്കുക എന്ന ഉസേ�ശ�
ക്ഷയസേത്തിാലെടി �ംസ്ഥാാനത്തി് തുടിക്ക്ം കുറിച്ച  
ജനകീയാസൂത്രിണപ്രക്രിയയിൽ ഭ്യരണഘടി
നാപദിവിയുള്ള പ്രാസേദിശിക�ർക്ക്ാരുകൾ  
ജനതിാൽപരയങ്ങളുംം പ്രാസേദിശിക ആവശയ
ങ്ങളുംം പരിഗണിച്്ച ലെകാണ്ടുംള്ള ഒരു വിക�ന 
തിന്ത്രിമാണ്  നടി�ി�ാക്ക്ിലെക്ക്ാണ്ടിിരുന്നതി്. 
ഇന്നാകലെട്ട  ഐകയരാഷ്ടി�ഭ്യ മുസേന്നാട്ട് വയ്ക്കു
ന്ന സുസ്ഥാിരവിക�ന �ക്ഷയങ്ങൾ (SDG) 
സേനടിിലെയടുക്കുന്നതിിനായി  �ംസ്ഥാാനം 
പ്രാസേദിശിക �ർക്ക്ാരുകലെളി മുൻനിർത്തിി 
ഇടിലെപടിലുകൾ നടിത്തുന്ന തി�ത്തിിസേ�ക്കു
വലെര ഈ വിക�നമാതൃക എത്തിിയിരിക്കു
ന്നു. �ംസ്ഥാാനം സേനരിടുന്ന ലെവല്ലുവിളിികളുംം 
പരിമിതിികളുംം ജനകീയ പങ്കിാളിിത്തിവുംം 

ഇച്ഛാാശക്തിയുംലെകാണ്്ടി പ്രാസേദിശിക �ർക്ക്ാ
രുകൾക്ക്് മറികടിക്കുവാനും  മാനവ, �ാമ്പി
ത്തിിക �ാമൂഹിക പുസേരാഗതിി �ാധായമാക്കു
വാൻ  സേവണ്ടിി ഉറച്ച �ി�  കാൽവയ്പുകൾ 
നടിത്തുവാനും വിസേകന്ദ്രീീകൃതി ആസൂത്രിണം 
വഴിി  �ംസ്ഥാാനത്തിിന് �ാധാിച്ചിട്ടുണ്ടി്. 

�ംസ്ഥാാനലെത്തി ആലെക ബാധാിക്കുന്ന 
പ�  പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇന്ന് പ്രാസേദിശിക 
�ർക്ക്ാരുകളുംലെടി മുന്നിൽ പരിഹാരമു
ണ്ടി് എന്നലെതിാരു യാഥാാർത്ഥ്യയമാണ് . 
ദുരന്തനിവാരണം, മാ�ിനയ�ംസ്കരണം, 
കുടിിലെവള്ളം, നഗരവതി്ക്ക്രണം, വസേയാജ
ന�ംരക്ഷണം, അടിിസ്ഥാാന�ൗകരയവി
ക�നം, ആസേരാഗയം, വിദിയഭ്യയാ�ം, കാർ
ഷിക-വയവ�ായ വിക�നം, പട്ടികജാതിി 
പട്ടികവർഗ്ഗ വിക�നം, സ്ത്രീീശാക്തീകരണം, 
മാനവവിക�നം തുടിങ്ങി ഒട്ടനവധാി സേമഖ്യാ
�കളുംമായി ബന്ധിലെ�ട്ടതും �ംസ്ഥാാനം 
ഇന്നഭ്യിമുഖ്യാീകര ിക്കുന്ന രണ്ടിാംതി�മുറ 
വിക�ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്് സേപാലും (Second 
generation development issues) 
പരിഹാരം കാണുവാൻ ഇന്ന് �ംസ്ഥാാനം  
പ്രാസേദിശിക�ർക്ക്ാരുകലെളി ആശ്രയിക്കുന്ന
തിായി  കാണാവുംന്നതിാണ്.   2018-ലെ�യും 
2019-ലെ�യും പ്രളിയവുംം 2020-ലെ� ലെകാവിഡ്് 
മഹാമാരിയും �ംസ്ഥാാനത്തി് വ�ിയ നാശ
നഷ്ടിങ്ങൾ ഉണ്ടിാക്ക്ിലെയങ്കിിലും അതിിലെന   
പ്രതിിസേരാധാിക്കുവാൻ �ംസ്ഥാാന�ർക്ക്ാർ 
പ്രാസേദിശിക �ർക്ക്ാരുകലെളി മുൻനിർത്തിി 
സൃഷ്ടിിച്ച ജനകീയപ്രതിിസേരാധാം മാത്രിം വീക്ഷി
ച്ചാൽ മതിി �ംസ്ഥാാനം മുസേന്നാട്ടുവച്ച വിക
�നമാതൃകയ്ക്കാ്   എത്രിമാത്രിം ആഴിത്തിിൽ 
ഇടിലെപടിലുകൾ നടിത്തിാൻ �ാധാിച്ചു  എന്ന് 
മനസ്സിി�ാക്കുവാൻ. 

സേകരളിം  �ാമൂഹയ, �ാമ്പിത്തിിക, 
മാനവിക, അടിിസ്ഥാാന �ൗകരയ  സേമഖ്യാ�
കളിിൽ  സേനടിിലെയടുത്തിിട്ടുള്ള മുസേന്നറ്റിങ്ങളുംം    
ജനസേക്ഷമത്തിിൽ  അധാിഷ്ഠിിതിമായി  നടിത്തു
ന്ന ഇടിലെപടിലുകളുംം   സേദിശീയ, ആസേഗാളിതി�
ത്തിിൽ ഏലെറ ശ്രദ്ധിക്ക്ലെ�ട്ടിട്ടുണ്ടി്.  ഇതിിന് 
നിദിാനമായ ഘടികങ്ങൾ ഏലെതിാലെക്ക്ലെയ
ന്ന്  ഗൗരവമായി തിലെന്ന പ�രും �ർച്ച 
ലെ�യ്യാലെ�ട്ടിട്ടുള്ളതും  പഠിന വിസേധായമാക്ക്ി
യിട്ടുള്ളതുമാണ്.

 സേകരളിത്തിിലെന്റ  വിക�ന �ാ�ക
ശക്തി ജനകീയാസൂത്രിണം ആലെണന്ന് 
തിിരിച്ചറിഞ്ഞി സേകന്ദ്രീ�ർക്ക്ാർ ഈ സേകരളി
വിക�ന മാതൃകലെയ രാജയലെത്തി  മുഴുവൻ 
�ംസ്ഥാാനങ്ങളിിലും  നടി�ി�ാക്കുവാൻ 
തിീരുമാനിക്കുകയും    'People's Plan 
Compaign  (PPC) ന് 2017-ൽ തുടിക്ക്ം 
കുറിക്കുകയും തുടിർന്ന് ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്തി് 
വിക�ന പദ്ധതിി (GPDP) എന്ന സേപരിൽ 
അതി് രാജയലെത്തി മുഴുവൻ ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്തു
കളിിലും  ആരംഭ്യിക്കുകയും ലെ�യ്യുകയുണ്ടിായി.

ഗ്രാ�മപഞ്ചാ�യിത്ത്് 
�ികസ്� പദ്ധതി (GPDP)

പ്രാസേദിശിക �ാമ്പിത്തിികവിക�നവുംം  
�ാമൂഹിക നീതിിയും  ഉറ�ാക്കുക എന്ന 
�ക്ഷയസേത്തിാലെടി രാജയലെത്തി  2,69,250-സേതിാളിം 
വരുന്ന പഞ്ചാായത്തുതി� തിസേ�ശസ്ഥാാപന
ങ്ങൾ അവർക്ക്് �ഭ്യയമാകുന്ന ഫണ്ടുംപസേയാ
ഗിച്ച്  ജനപങ്കിാളിിത്തിസേത്തിാലെടി  വിക�ന 
പദ്ധതിികൾ അഥാവാ GPDP തിയ്യാാറാക്ക്ി 
നടി�ി�ാക്കുവാൻ  എല്ലാാ �ംസ്ഥാാന
ങ്ങൾക്കും സേകന്ദ്രീ ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്തി് മന്ത്രിാ
�യം നിർസേ�ശം നൽകുകയും ഇതിിനായി 

 ഹുസൈസ്ൻ എ�. മിന്നത്ത്്

GPDP- യും� വിികോകന്ദ്രീീകൃതിാസൂത്രണത്തിിടെ� 
കോകന്ദ്രീീകൃതി ഇെടെപെലുകളു�
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വിശദിമായ മാർഗ്ഗസേരഖ്യാകളുംം ഉത്തിരവുംകളുംം 
പുറലെ�ടുവിക്കുകയും ലെ�യ്യുകയുണ്ടിായി. 
ഇതിിന്  സേകന്ദ്രീം മാതൃകയാക്ക്ിയതി് സേകരളി
ത്തിിലെ� ജനകീയാസൂത്രിണ പ്രവർത്തിനങ്ങ
ളുംം,  KILA, കുടുംബശ്രീ  അടിക്ക്മുള്ള ഏജൻ
�ികളുംലെടി �ഹായവുംമാണ്. ഭ്യരണഘടിന
യുലെടി  11-ാം പട്ടികയിൽ പ്രാസേദിശിക�ർക്ക്ാ
രുകൾക്ക്് അധാികാരലൈകമാറ്റിം നൽ കിയിട്ടു
ള്ള  29  വിഷയങ്ങളുംലെടി പരിധാിയിൽ വരുന്ന, 
പതിിലെനസേട്ടാളിം സേകന്ദ്രീമന്ത്രിാ�യങ്ങൾ വഴിി 
�ഭ്യിക്കുന്ന ധാനസേ�ാതിസ്സുകളുംലെടിയും സേകന്ദ്രീ, 
�ംസ്ഥാാന, പ്രാസേദിശിക �ർക്ക്ാരുകളുംലെടി 
തിാലെഴിത്തിട്ടിലുള്ള  ഏകത്രിസേകന്ദ്രീീകരണ
വുംം ഉദി്ഗ്രാഥാന- �ംസേയാജന �ാധായതികൾ 
GPDP യിൽ ഉറ�ാക്ക്ാനും സേകന്ദ്രീ�ർക്ക്ാർ 
നിർസേ�ശിക്കുന്നുണ്ടി്.    ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്തി് 
വിക�ന പദ്ധതിിയിൽ  ജനപങ്കിാളിിത്തിം 
ഉറ�ാക്കുന്നതിിനുള്ള തിന്ത്രിമായി   People's 
Plan Campaign  (PPC)-ന് തുടിക്ക്മിടുക
യും   '�ബ്കി സേയാജന �ബ്കാ വികാ�് ' 
എന്നതി്  ഈ കയാമ്പിയിലെന്റ മുദ്രാാവാകയമായി 
സേകന്ദ്രീ�ർക്ക്ാർ ഉയർത്തിിക്ക്ാണിക്കുകയും 
ലെ�യ്യുന്നു. രാജയലെത്തി 31 �ക്ഷസേത്തിാളിം 
വരുന്ന തിിരലെഞ്ഞിടുക്ക്ലെ�ട്ട പ്രാസേദിശിക�ർ
ക്ക്ാർ പ്രതിിനിധാികളുംം അതിിൽതിലെന്നയുള്ള 
14.39 �ക്ഷം വരുന്ന വനിതിാ ജനപ്രതിിനിധാി
കളുംലെടിയും 5.25 സേകാടിിസേയാളിം വരുന്ന �വയം 
�ഹായ ഗ്രൂ�് (SHG) അംഗങ്ങളുംലെടിയും   
ശാക്തീകരണവുംം, ഗ്രാാമീണവിക�നത്തിിൽ 
സുസ്ഥാിരവിക�ന �ക്ഷയങ്ങളുംലെടി �മനയവുംം  
ഈ കയാമ്പിയിനിലൂലെടി സേകന്ദ്രീ  പഞ്ചാായത്തി് 
രാജ് മന്ത്രിാ�യം �ക്ഷയമിടുന്നു. ചുരുക്ക്
ത്തിിൽ GPDP യിലൂലെടി വരും ദിിനങ്ങളിിൽ 
രാജയം സേനടിിലെയടുക്ക്ാനായി  മുസേന്നാട്ടുവയ്ക്കു
ന്ന  വിക�ന�ക്ഷയങ്ങൾ എല്ലാാം തിലെന്ന  
സേകരളിം  ജനകീയാസൂത്രിണത്തിിലൂലെടി  
�ക്ഷയം ലെവച്ചിട്ടുള്ള വിക�ന അജണ്ടികൾ  
തിലെന്നയാലെണന്ന് അടിിവരയിട്ട് പറയാം.

GPDP യിിലെ� പദ്ധതി 
രൂപീകരിണ� 

GPDP-യുലെടി ഭ്യാഗമായി വിവിധാ വിക
�നപദ്ധതിികൾക്ക്് രാജയലെത്തി ഓസേരാ 
ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്തുകളുംം രൂപം നൽകുസേമ്പിാൾ 
വിക�ന വിടിവുംകൾ (Development Gap) 
കലെണ്ടിത്തിി അവ ദുരീകരിക്കുന്നതിിനുള്ള 
പദ്ധതിികൾ സേവണം ഏലെറ്റിടുസേക്ക്ണ്ടിതി്. 
ഇതിിനുള്ള ആദിയ  �വിട്ടുപടിിയായി സേകന്ദ്രീ
�ർക്ക്ാർ  മിഷൻ അസേന്തയാദിയ �ർസേവ്വ 
രാജയലെത്തി എല്ലാാ ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്തുകളിിലും 

നടിത്തുകയുണ്ടിായി. വിക�നവിടിവുംകൾ 
ഇല്ലാാതിാക്ക്ാനുള്ള വിവിധാപദ്ധതിികൾ 
ഗ്രാാമ�ഭ്യകൾ വഴിി കലെണ്ടിത്തിി അഗീകാരം 
സേനടിി സേവണം നിർവ്വഹണം നടിത്തുവാൻ. 
മിഷൻ അസേന്തയാദിയ �ർസേവ്വയുലെടി റിസേ�ാർട്ടു
കളിിലെ�  കലെണ്ടിത്തിലുകൾക്കും  ഗ്രാാമ�ഭ്യക
ളുംലെടി അംഗീകാരം ആവശയമാണ്. ഇതിിലൂലെടി 
സേകരളിം പിൻതുടിരുന്നതി് സേപാലെ�  സേകന്ദ്രീ
�ർക്ക്ാർ  ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്തുകലെളി സേകന്ദ്രീ 
ബിന്ദുവാക്ക്ിലെക്ക്ാണ്ടി്  �ംസേയാജനവുംം 
ഉത്തിരവാദിിതിവവുംമുള്ള ഒരു വിക�ന �ട്ട
ക്കൂടി്  സൃഷ്ടിിക്കുവാൻ  �ക്ഷയമിടുന്നു. 

� ം സ്ഥാ ാ ന ലെ ത്തി  പ്ര ാ സേ ദി ശ ി ക �
ർക്ക്ാരുകൾ പദ്ധതിി രൂപീകരണത്തിിലെന്റ 
ഭ്യാഗമായി വർക്ക്ിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരി
ക്കുന്നതും, സ്റ്റംാറ്റി�്റിസേ�ാർട്ട് തിയ്യാാറാക്കു
ന്നതും വിക�ന വിടിവുംകൾ കലെണ്ടിത്തിാൻ 
തിലെന്നയാണ്.  �ംസ്ഥാാന�ർക്ക്ാർ   തിസേ�ശ 
സ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്് പദ്ധതിിവിഹിതിമായി 
ബഡ്്ജറ്റിിൽ  തുക വകയിരുത്തുന്നതിിലെന്റ ചുവ
ടുപിടിിച്ച് സേകന്ദ്രീ�ർക്ക്ാർ ആവലെട്ട   GPDP-
യുലെടി ഭ്യാഗമായി രാജയലെത്തി ഓസേരാ ഗ്രാാമ
പഞ്ചാായത്തുകളുംം അവർക്ക്് പതിിനഞ്ചാാം  
സേകന്ദ്രീ ധാനകാരയകമ്മീഷൻ അനുവദിി ക്കുന്ന 
ഫണ്ടുംപസേയാഗിച്ച് GPDP-യിൽ വിവിധാ വിക

�നപദ്ധതിികൾക്്ക്  രൂപം നൽകുവാനാണ്  
നിർസേദിശം നൽകിയതി്. GPDP വഴിി ഏലെറ്റിടു
ക്കുന്ന പദ്ധതിികൾ ഗ്രാാമ�ഭ്യയുലെടി അംഗീകാ
രസേത്തിാലെടി eGram Swaraj എന്ന പദ്ധതിി
ക്ക്് സേവണ്ടിിയുള്ള സേകന്ദ്രീ ഗ്രാാമ പഞ്ചാായത്തി് 
മന്ത്രിാ�യത്തിിലെന്റ പ്ലിാൻ സേപാർട്ട�ിലെന്റ ഭ്യാഗ
മാസേക്ക്ണ്ടിതിാണ്. കൂടിാലെതി ഈ സേപാർട്ടൽ 
PFMS (Public Financial Management 
System) മായി ഓസേരാ ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്തുക
ളുംം ബന്ധിി�ിസേക്ക്ണ്ടിതുമാണ്. ഓസേരാ ഗ്രാാമപ
ഞ്ചാായത്തും ഓസേരാ വർഷലെത്തിയും  അംഗീക
രിച്ച GPDP പദ്ധതിി �ംബ�ിച്ച വിവരങ്ങൾ 
ലെപാതുസ്ഥാ�ങ്ങളിിലെ�  സേനാട്ടീ�് സേബാർഡു
കളിിൽ പ്രദിർശി�ിസേക്ക്ണ്ടിതുമാണ്. 2021-22 
മുതിൽ രാജയലെത്തി 6,673 സേ�ാക്്ക് പഞ്ചാായത്തു
കളുംം 660 ജില്ലാാ പഞ്ചാായത്തുകളുംം ധാനകാരയ 
കമ്മീഷൻഫണ്ടി് ഉപസേയാഗിച്ച് ഏലെറ്റിടുക്കുന്ന 
പദ്ധതിികൾ GPDP-യുലെടി ഭ്യാഗമാക്കുവാൻ 
ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്തി് മന്ത്രിാ�യം നിർസേ�ശം 
നൽകിയിട്ടുണ്്ടി. 

GPDP യും� 
�ിന്യോകന്ദ്രീീകൃത�സൂത്രണത്ത്ിലെ� 
ന്യോകന്ദ്രീീകൃത ഇടലെപടലും� 

�ംസ്ഥാാന�ർക്ക്ാർ പ്രാസേദിശിക�
ർക്ക്ാരുകൾക്ക്് പദ്ധതിി വിഹിതിമായി 
ഏകസേദിശം 26% തുകയാണ് ബഡ്്ജറ്റിിൽ  
വകയിരുത്തുന്നതി്. �ംസ്ഥാാനലെത്തി 1200-
സേറാളിം വരുന്ന പ്രാസേദിശിക �ർക്ക്ാരുകൾ  
ഓസേരാവർഷവുംം  വിവിധാ ഉപാധാികളിിൽ 
നിന്നും �ഭ്യിക്കുന്ന ഫണ്ടുംകൾ ഉപസേയാഗി
ച്ച് ശരാശരി   25,000 സേകാടിി രൂപക്കുള്ള  
രണ്ടി്   �ക്ഷത്തിി�ധാികം പദ്ധതിികളിാണ് 
ഏലെറ്റിടുത്തി് നടി�ി�ാക്കുന്നതി്. പതിിമൂന്നാം 
പദ്ധതിിക്ക്ാ�യളിവിലെ� (2017-22)  അഞ്ചാ് 
വർഷക്ക്ാ�ം �ംസ്ഥാാന�ർക്ക്ാർ പദ്ധതിി 
വിഹിതിമായി ബഡ്്ജറ്റിിൽ 1,41,757-സേകാടിി 
രൂപ വകയിരുത്തിിയിരുന്നു. ഇതിിൽ 34,910 
സേകാടിി രൂപ പ്രാസേദിശിക �ർക്ക്ാരുകൾക്ക്്  
പദ്ധതിിവിഹിതിമായി വകയിരുത്തിിയിട്ടുണ്ടി്.  
സേകന്ദ്രീ ധാനകാരയകമ്മീഷൻ എല്ലാാ വർഷവുംം 
രാജയലെത്തി പ്രാസേദിശിക �ർക്ക്ാരുകൾക്ക്് 
ഗ്രാാൻറ്-ഇൻ-എയ്ഡ്ായി ഫണ്ടി് അനുവദിി
ക്ക്ാറുണ്ടി്. 14-ാം സേകന്ദ്രീ ധാനകാരയകമ്മീഷൻ 
വലെരയുള്ള കമ്മീഷനുകളുംലെടി ഫണ്ടി് വിഭ്യജനം 
സേനാക്ക്ിയാൽ പ്രാസേദിശിക �ർക്ക്ാരുകൾ
ക്ക്് അനുവദിിച്ചു നൽകുന്ന  ഗ്രാാന്റിലെന്റ വിനി
സേയാഗത്തിിൽ �ംസ്ഥാാനങ്ങൾക്ക്് സേമൽ  
പ്രസേതിയകമായ നിബന്ധിനകൾ ഒന്നും തിലെന്ന 
വച്ചിരുന്നില്ലാ എന്ന് കാണാവുംന്നതും ഫണ്ടി് 


 ദേകരളീത്ത്ിചെന്റ്  വിികസന �ാ�ക

ശക്തിി ജീനകീയാസൂത്രണം 
ആചെണന്നി് തിിരിച്ച്റിിഞ്ഞ ദേകന്ദ്ര
സര്ക്കാാര് ഈ ദേകരളീവിികസന 
മിാതൃകചെയ രാജീയചെത്ത്  മുഴുവിന് 

സംസ്ഥാാനങ്ങളീിലുംം  നടപ്പ്ി�ാക്കും
വിാന് തിീരുമിാനിക്കുംകയും    'People's 

Plan Compaign  (PPC) ന് 2017-ല് 
തുടക്കാം കുറിിക്കുംകയും തുടര്ന്നി് 

ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്ത്് വിികസന പദ്ധീതിി 
(GPDP) എംന്നി ദേപരില് അംതി് 

രാജീയചെത്ത് മുഴുവിന് 
ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്തുകളീിലുംം  ആരംഭി

ക്കുംകയും ചെ�യ്യുകയുണ്ട്ായി.
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വിനിസേയാഗ കാരയത്തിിൽ �ംസ്ഥാാനങ്ങൾ 
തിീരുമാനം എടുക്കുന്ന രീതിിയാണ് പിൻതു
ടിർന്ന് വരുന്നലെതിന്നും   കാണാവുംന്നതിാണ്. 

അധാികാരവിസേകന്ദ്രീീകരണവുംം പ്രാസേദി
ശികവിക�നവുംം �ക്ഷയം വച്ചുലെകാണ്ടി് 
സേകന്ദ്രീ�ർക്ക്ാർ തുടിക്ക്മിട്ട  GPDP-യിൽ  
രാജയലെത്തി പ്രാസേദിശിക �ർക്ക്ാരുകൾ 
ഏലെറ്റിടുക്കുന്ന പദ്ധതിികളിിലും വിക�ന
ദിിശയിലും സേകന്ദ്രീീകൃതിമായ �ി� ഇടിലെപടി 
ലുകൾ സേകന്ദ്രീ�ർക്ക്ാർ നടിത്തുകയുണ്ടിായി. 
ഇതിിനായി 15-ാം സേകന്ദ്രീ ധാനകാരയകമ്മീഷൻ 
(2020-25) പ്രാസേദിശിക�ർക്ക്ാരുകൾക്ക്് 
നൽകുന്ന ഫണ്ടിിലെന്റ വിനിസേയാഗത്തിിൽ 
കൃതിയമായി �ി� നിബന്ധി നകൾ സേകന്ദ്രീം 
മുസേന്നാട്ട് വയ്ക്കുകയുണ്ടിായി. ഉദിാഹരണമായി 
പതിിനഞ്ചാാം സേകന്ദ്രീ ധാനകാരയകമ്മീഷൻ 
2020-21 �ാമ്പിത്തിിക വർഷസേത്തിക്ക്് സേകര
ളിത്തിിലെ� തിസേ�ശ�ർക്ക്ാരുകൾക്ക്്  അനുവ
ദിിച്ച 2,412 സേകാടിി രൂപയും 2021-22-ൽ അനു
വദിിച്ച 1,795 സേകാടിി രൂപയും  ഉപസേയാഗിച്ച് 
GPDP-യിൽ പദ്ധതിികൾ ഏലെറ്റിടുക്ക്ാൻ 
സേകന്ദ്രീം നിർസേ�ശിക്കുകയും  ഈ   പദ്ധ
തിികൾ എല്ലാാം തിലെന്ന �ംസ്ഥാാന �ർക്ക്ാ
രിലെന്റ പ്ലിാൻ സേപാർട്ട�ായ സുസേ�ഖ്യായിൽ 
സേരഖ്യാലെ�ടുത്തുന്നതിിന് പുറസേമ GPDP  സേപാർ
ട്ട�ായ e-GramSwaraj സേപാർട്ട�ിൽ അപ് 
സേ�ാഡ്് ലെ�യ്യാാനും പഞ്ചാായത്തി് രാജ്  മന്ത്രിാ
�യം നിർസേ�ശം നൽകുകയുണ്ടിായി. പങ്കിാളിി
ത്തി പ്രക്രിയയിലൂലെടി പ്രാസേദിശികവിക�നം 
ഉറ�ാക്കുന്ന വിവിധാ വിക�നപദ്ധതിികൾ 
കലെണ്ടിത്തിണലെമന്ന്  സേകന്ദ്രീ�ർക്ക്ാർ  
നിഷ്കർഷിച്ചിരുലെന്നങ്കിിലും  ധാനകാരയക
മ്മീഷൻ വിഹിതിമായി തിസേ�ശ �ർക്ക്ാരു
കൾക്ക്്  നൽകിയ തുകയിൽ 2020-21-ലെ� 
50%-വുംം 2021-22- ലെ� തുകയിൽ 60%-വുംം  
പ്രസേതിയക ഉസേ�ശ (Tied Aid) ഗ്രാാന്റായിട്ടാണ് 
നൽകിയിരിക്കുന്നതി്. ഈ തുക  a. ശു�ിതിവം, 
ഖ്യാര-ദ്രാവ മാ�ിനയ �ംസ്കരണം,  b.കുടിിലെവ
ള്ളം  എന്നീ രണ്ടി്  സേമഖ്യാ�കളിിൽ മാത്രിസേമ 
വിനിസേയാഗിക്ക്ാവൂ എന്ന് പ്രസേതിയകം  നിർ
സേ�ശിക്കുസേമ്പിാൾ മുലെമ്പിാരിക്ക്ലുമില്ലാാത്തി  
വിധാത്തിിൽ വിസേകന്ദ്രീീകരണ ആസൂത്രിണ 
പ്രക്രിയയിൽ കൃതിയമായി സേകന്ദ്രീീകൃതിമായ 
�ി�  ഇടിലെപടിലുകൾ നടിത്തുകയാണ് 
സേകന്ദ്രീം. മാത്രിവുംമല്ലാ പ്രാസേദിശിക�ർക്ക്ാരു
കൾക്ക്്  ഭ്യരണഘടിനയുലെടി പതിിലെനാന്നാം 
പട്ടികയിൽ പരാമർശിച്ച 29 സേമഖ്യാ�യു
മായി ബന്ധിലെ�ട്ട   വിക�നവിടിവുംകൾ 
നികത്തുവാൻ ഫണ്ടി്  ആവശയമായി വരുന്ന 
പ� സേമഖ്യാ�കളുംം പരിഗണിക്ക്ലെ�ടിാലെതി 

സേപാവുംകയാണ് '. രാജയലെത്തി പ� �ംസ്ഥാാ
നങ്ങൾക്കും GPDP-യും ആസൂത്രിണ പ്രക്രി
യയും പുതിിലെയാരു അനുഭ്യവം ആയതിിനാൽ 
പ� �ംസ്ഥാാനങ്ങളുംലെടിയും ശ്രദ്ധയിൽ 
ഇലെതിാന്നും ലെപട്ടിട്ടില്ലാ. എന്നാൽ സേകരളിം 
സേപാലെ�ാരു �ംസ്ഥാാനലെത്തി വിസേകന്ദ്രീീ
കരണ പ്രക്രിയയിൽ സേകന്ദ്രീ�ർക്ക്ാരും  
രാജയലെത്തി ഒട്ടുമിക്ക് �ംസ്ഥാാനങ്ങളുംം   
മാതൃകയാക്കുസേമ്പിാൾ   ഇത്തിരം സേകന്ദ്രീീകൃതി 
ഇടിലെപടിലുകൾ  ഉന്നംവയ്ക്കുന്നതി് സേകരളിലെത്തി 
മാത്രിമാലെണന്ന് വയക്തമാണ്. ഇത്തിരം 
ഇടിലെപടിലുകൾ �ംസ്ഥാാനത്തിിന്  സൃഷ്ടിിക്കു
ന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ  ലെ�റുതില്ലാ. GPDP-യിലൂലെടി 
�ംസ്ഥാാനലെത്തി പ്രാസേദിശിക�ർക്ക്ാരുക
ളുംലെടി വിക�നദിിശ സേകന്ദ്രീ�ർക്ക്ാർ നിശ്ച
യിക്കുന്ന രീതിിയിലൂലെടി തിിരിച്ച് വിടുസേമ്പിാൾ, 
സേകന്ദ്രീ �ർക്ക്ാർ സേകരളി വ ിക�ന 
മാതൃകലെയ സേബാധാപൂർവ്വം ലെപാളിിലെച്ചഴുതു
ന്നതിിനുള്ള സേകന്ദ്രീീകൃതിമായ ഇടിലെപടിലുക 
ളിായി തിലെന്ന ഇതിിലെന പ� സേകാണിൽ 
നിന്നുള്ളവരും  വിവക്ഷിക്കുന്നു.

മിഷൻ അന്യോ�ോ�ദിയി സ്ർന്യോ�യും� 
�ിന്യോകന്ദ്രീീകൃത ആസൂത്രണവും�

ഗ്രാാമീണസേമഖ്യാ�യുലെടി �ാമൂഹിക, 
�ാമ്പിത്തിിക, പാരിസ്ഥാിതിിക, മാനവിക
വിക�നം �ാധായമാക്ക്ിലെക്ക്ാണ്ടി് ദിാരിദ്രായ 

രഹിതി ഇന്തയ  (Poverty Free India) 
സൃഷ്ടിിക്കുക എന്ന �ക്ഷയം സേനടിിലെയടുക്ക്ാ
നാണ് മിഷൻ അസേന്തയാദിയ  �ക്ഷയമിടു
ന്നതി്. ഇതിിലെന്റ ആദിയപടിിയായി മിഷൻ 
അസേന്തയാദിയ �ർസേവ്വയുലെടി അടിിസ്ഥാാന
ത്തിിൽ വിക�നവിടിവുംകൾ കലെണ്ടിത്തിി 
GPDP-യിലൂലെടി വിക�നപദ്ധതിികൾ 
രാജയലെത്തി ഓസേരാ പ്രാസേദിശിക�ർക്ക്ാരു
കളിം ഏലെറ്റിടുക്ക്ണലെമന്ന് സേകന്ദ്രീ�ർക്ക്ാർ 
പറയുന്നു. വിക�ന വിടിവുംകൾ ദുരീകരി
ക്ക്ാൻ  �ംസ്ഥാാനങ്ങൾ  സേകന്ദ്രീ  ധാനകാരയ 
കമ്മീഷൻ വിഹിതിമായി നൽകുന്ന തുക 
വിനിസേയാഗിക്ക്ണലെമന്നും സേകന്ദ്രീ പഞ്ചാാ
യത്തി് രാജ് മന്ത്രിാ�യം നിഷ്കർഷിക്കുന്നു.  
മിഷൻ അസേന്തയാദിയ �ർസേവ്വ റിസേ�ാർ
ട്ടുകൾ പരിസേശാധാിച്ചാൽ മാനവ, �ാമൂഹയ, 
അടിിസ്ഥാാന�ൗകരയ സേമഖ്യാ�കളിിൽ   സേകര
ളിത്തിിൽ വിക�ന വിടിവുംകൾ വളിലെര കുറ
വാലെണന്ന കലെണ്ടിത്തി�ിസേ�ക്ക്ാണ് 2017 
മുതിൽ സേകന്ദ്രീ�ർക്ക്ാർ നടിത്തിിയ മിഷൻ 
അസേന്തയാദിയ�ർസേവ്വ റിസേ�ാർട്ടിലെ�  സേകരളി
ത്തിിലെന്റ ഒന്നാം റാങ്കി്  കയതിയമായി വിരൽ
ചൂണ്ടുംന്നതി്. 

2019-ൽ സേദിശീയതി�ത്തിിൽ തിലെന്ന 
2 , 4 7 , 9 1 0  ഗ്രാ ാ മ പ ഞ്ചാ ായ ത്തു ക ളി ി ൽ 
അസേന്തയാദിയ �ർസേവ്വ നടിത്തുകയുണ്ടിായി. 
സേദിശീയതി�ത്തിിൽ പ്ര�ിദ്ധീകരിച്ച 2019-
ലെ�  �ർസേവ്വ റിസേ�ാർട്ട് പ്രകാരം പരമാവധാി 
സേസ്കാർ 100 ആയിരിലെക്ക് രാജയലെത്തി 62% 
ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്തുകളുംലെടിയും ശരാശരി 
സേസ്കാർ 50-ൽ തിാലെഴി മാത്രിമായിരുന്നു. 
ഒരു ശതിമാനം ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്തുകൾ  
മാത്രിസേമ 80-ന് മുകളിിൽ സേസ്കാർ ലെ�യ്ത്ിട്ടു
ള്ളൂ. സേകരളിത്തിിൽ �ർസേവ്വ നടിത്തിിയ 939 
ഗ്രാാമ പഞ്ചാായത്തുകളിിൽ 905-ലും ശരാശരി 
സേസ്കാർ 60-ന് മുകളിി�ായിരുന്നു. റിസേ�ാർട്ട് 
പ്രകാരം രാജയലെത്തി മറ്റി് �ംസ്ഥാാനങ്ങ 
ലെളിക്ക്ാളുംം സേദിശിയ ശരാശരിസേയക്ക്ാളുംം 
ഏലെറ മുകളിിൽ  ഏറ്റിവുംം ഉയർന്ന ശരാശരി 
സേസ്കാർ 72 സേനടിിലെക്ക്ാണ്ടി്  സേകരളിം പ്രഥാമ
സ്ഥാാനത്തി് നിൽക്കുന്നു. വരുംവർഷങ്ങളിിൽ  
പ്രാസേദിശിക �ർക്ക്ാരുകൾക്ക്് സേകന്ദ്രീം 
നൽകുന്ന ധാനകാരയകമ്മീഷൻ ഗ്രാാന്റിലെന്റ 
മാനദിണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിിൽ മിഷൻ 
അസേന്തയാദിയ �ർസേവ്വ റിസേ�ാർട്ട് കൂടിി പരിഗ
ണിക്ക്ലെ�ടുലെമന്ന് സേകന്ദ്രീ�ർക്ക്ാർ  സൂ�ന 
നൽകുസേമ്പിാൾ അതി് കൃതിയമായി വിരൽ 
ചൂണ്ടുംന്നതി് സേകരളിത്തിിലെ� വിസേകന്ദ്രീീകൃതിാ
സൂത്രിണ പ്രവർത്തിനങ്ങളിിസേ�ക്ക്് തിലെന്ന
യാലെണന്ന് മനസ്സിി�ാവുംം.

 


രാഷ്ട്രീീയ അംധികാര വിിദേകന്ദ്രീക
രണം സാധയമിായദേതിാചെടാപ്പ്ം 

തിചെന്നി  സമിഗ്രാവിികസനം  
സാധയമിാക്കുംന്നിതിില് ദേകരളീ

ത്ത്ില്  ജീനകീയാസൂത്രണവുംം, 
സഹകരണപ്രസ്ഥാാനവുംം 
വിളീചെര വി�ിയ പങ്കാാണ് 

വിഹിച്ച്ിട്ടുള്ളതി് എംന്നി  കചെണ്ട്
ത്ത്�ാണ്    ദേകന്ദ്രസര്ക്കാാരി
ചെന ഈ രണ്ട്് ദേമിഖ�കളീിലുംം 
രാജീയവിയാപകമിായി വി�ിയ 

തിരത്ത്ിലുംള്ള ഇടചെപടലുംകള് 
നടത്തുവിാന് ദേപ്രരിപ്പ്ിച്ച്ിട്ടുള്ളതി്. 
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ന്യോകന്ദ്രീ ധ�ക�രിോ കമ്മീീഷൻ 
ഫണ്ടും� സ്റ്റാ�ർ ന്യോറി�ി�ഗാ് പദി�ിയും�    

പതിിനഞ്ചാാം ധാനകാരയകമ്മീഷൻ 
(2020-25)  ആദിയ രണ്ടി് വർഷം നഗര തിസേ�
ശസ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്് നൽകിയ ഗ്രാാന്റ ്, 
കൃതിയമായി പറഞ്ഞിാൽ �ംസ്ഥാാനലെത്തി 
പത്തി് �ക്ഷത്തിി�ധാികം ജന�ംഖ്യായയു
ള്ള തിിരുവനന്തപുരം, ലെകാല്ലാം, ലെകാച്ചി, 
തൃശ്ശൂർ, സേകാഴിിസേക്ക്ാടി്, കണ്ണൂർ, മ�പ്പുറം 
എന്നീ ഏഴി് നഗര �ഞ്ചായങ്ങളുംം (Urban 
Agglomerations) 86 മുനി�ി�ാ�ിറ്റിികളുംം 
ധാനകാരയ കമ്മീഷൻ ഗ്രാാന്റ് (CFC) ഉപസേയാ
ഗിച്ച് ഏലെറ്റിടുത്തി പദ്ധതിികളുംലെടി പ്രകടിനം  
വി�യിരുത്തിലെ�ടുലെമന്ന് റിസേ�ാർട്ടിൽ 
ചൂണ്ടിിക്ക്ാണിക്കുന്നു. ഇതിിനായി  റിസേ�ാർ
ട്ടിൽ സൂ�ി�ിക്കുന്ന സ്റ്റംാർ സേററ്റിിംഗ് പദിവിയും 
അത്ി  നിശ്ചയിക്ക്ലെ�ടുന്ന �ർവ്വീ�് ലെ�വൽ 
ബഞ്ചാ് മാർക്കും ലൈകവരിക്കുന്നതിിനുള്ള 
പ്രവർത്തിനങ്ങൾ �ംസ്ഥാാനലെത്തി നഗര 
തിസേ�ശസ്ഥാാപനങ്ങൾ ഏലെറ്റിടുത്തി്  നടി�ാ
സേക്ക്ണ്ടിതിായിട്ടുണ്ടി്. ഇതിിൽ ശ്രസേദ്ധയമായ 
വസ്തുതി നഗര �ഞ്ചായങ്ങൾക്ക്് സേകന്ദ്രീ 
ധാനകാരയകമ്മീഷൻ അനുവദിിച്ച  മുഴുവൻ 
തുകയും പ്രസേതിയക ഉസേ�ശ ഗ്രാാന്റാണ്. (Tied 
Fund) മുനി�ി�ാ�ിറ്റിികൾക്ക്് 2020-21-ൽ 
അനുവദിിച്ച 50% തുകയും 2021-22-ൽ അനു
വദിിച്ച 60% തുകയും പ്രസേതിയക ഗ്രാാന്റാണ്. 
നഗര തിസേ�ശസ്ഥാാപനങ്ങൾ  തിങ്ങളുംലെടി 
പ്രാസേദിശികവിക�നം സേകന്ദ്രീം നിഷ്കർഷി
ക്കുന്ന രീതിിയിൽ ക്രമീകരസേക്ക്ണ്ടി തി�ത്തിി
സേ�ക്ക്ാണ് �ംസ്ഥാാനലെത്തി വിസേകന്ദ്രീീകൃതി 
ആസൂത്രിണത്തിിലെന്റ സേപാക്്ക്.  സേകന്ദ്രീ �ർക്ക്ാർ 
മാനദിണ്ഡങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തൃപ്തിിലെ�ടുത്തിി
യാൽ  മാത്രിസേമ അടുത്തി �ാമ്പിത്തിികവർഷം 
മുതിൽ ധാനകാരയകമ്മീഷൻ ഗ്രാാന്റ ്അനുവദിിക്കൂ 
എന്നതും ഇസേതിാലെടിാ�ം കൂട്ടി വായിസേക്ക്ണ്ടി  
വസ്തുതി  തിലെന്നയാണ്.

 
പ്രാ�ധ��ോ� കുറിയ്ക്കലെ�ടുന്ന  
ജിില്ല� ആസൂത്രണസ്മിതികൾ  

73, 74-ാം ഭ്യരണഘടിനാ സേഭ്യദിഗതിിയിലൂലെടി 
നി�വിൽ വന്ന ജില്ലാാ ആസൂത്രിണ�മിതിി
കളിാണ് ഓസേരാ ജില്ലായിലും �ംസേയാജിതി 
�മീപനത്തിി�ധാിഷ്ഠിിതിമായി �മഗ്രാവിക
�നം �ാധായമാക്കുന്ന തിരത്തിിൽ ജില്ലാാ 
പദ്ധതിികൾ (District Plan) തിയ്യാാറാക്കു
ന്നതി്. ജില്ലായിലെ� മുഴുവൻ വിക�ന പ്രവർ
ത്തിനങ്ങലെളിയും  ഏസേകാപി�ിക്കുക, പ്രാസേദി
ശിക�ർക്ക്ാർ  പദ്ധതിി പ്രവർത്തിനങ്ങൾ 
വി�യിരുത്തുക,  അവസേ�ാകനം  ലെ�യ്യുക,  

പ്രാസേദിശിക �ർക്ക്ാരുകളുംലെടി വാർഷിക 
പദ്ധതിികൾക്ക്് അംഗീകാരം നൽകുക 
തുടിങ്ങിയവലെയല്ലാാം    ജില്ലാാ ആസൂത്രിണ
�മിതിികളിിൽ നിക്ഷിപ്തിമായിട്ടുള്ള  അധാികാ
രങ്ങളിാണ്.   ഗ്രാാമ�ഭ്യയിൽ നിന്നും വരുന്ന 
പദ്ധതിി നിർസേ�ശങ്ങൾ വാർഷികപദ്ധതിിക
ളിാക്ക്ി (Annual Plan) പ്രാസേദിശിക �ർക്ക്ാ
രുകൾ ഭ്യരണ�മിതിി അംഗീകാരസേത്തിാലെടി 
ജില്ലാാ ആസൂത്രിണ�മിതിികളുംലെടി (DPC) 
അംഗീകാരത്തിിനായി �മർ�ിക്കുന്നു. ഓസേരാ 
ജില്ലായുലെടിയും �മഗ്രാമായ വിക�നത്തിി
നായി ഒരു വിക�ന �മീപനവുംം കാഴ്ച�ാ
ടും നിശ്ചയിക്കുവാൻ DPC കൾക്ക്് കഴിിയുലെമ
ന്നതിിനാൽ ഇതിിനാവശയമായ പദ്ധതിികൾ 
പ്രാസേദിശിക�ർക്ക്ാരുകളുംലെടി പദ്ധതിിയിൽ 
പ്രതിിഫ�ിക്ക്ലെ�ടും. എന്നാൽ ഭ്യരണഘടിനാ 
സ്ഥാാപനങ്ങളിായ ആസൂത്രിണ�മിതിികലെളി  
GPDP-യിൽ  നിന്നും മാറ്റിി നിർത്തുകയാണ് 
സേകന്ദ്രീ�ർക്ക്ാർ ലെ�യ്ത്ിരിക്കുന്നതി്. 

സേകന്ദ്രീതി�ത്തിിൽ നഗര, ഗ്രാാമ വിഷയ
ങ്ങൾ രണ്ടി് മന്ത്രിാ�യങ്ങളിാണ് ലൈകകാ
രയ ം ലെ � യ്യു ന്ന തി ് .  ഗ്രാ ാ മീ ണ വ ി ക � ന ം 
പഞ്ചാായത്തി് രാജ് മന്ത്രിാ�യവുംം നഗരവി
ക�നം ഹൗ�ിംഗ് ആൻറ് നഗരകാരയ 
മന്ത്രിാ�യത്തിിലെന്റ ചുമതി�യിലുമാണുള്ളതി്. 
നി�വിൽ ഗ്രാാമീണ തിസേ�ശസ്ഥാാപനങ്ങൾ 
മാത്രിമാണ് GPDP തിയ്യാാറാസേക്ക്ണ്ടിതി്. മുനി
�ി�ൽ ആക്റ്റിിലെന്റ പരിധാിയിൽ വരുന്ന 
ജില്ലാാ ആസൂത്രിണ�മിതിികൾ ഹൗ�ിംഗ് 
ആൻറ് നഗരകാരയ മന്ത്രിാ�യത്തിിലെന്റ 
പര ി ധാ ിയ ി � ായ തി ി ന ാ ൽ  ആ സൂ ത്രി ണ 
�മിതിികൾക്ക്് GPDPയിൽ കാരയമായ 
ഇടിലെപടിലുകൾ നടിത്തിാൻ �ാധാിക്ക്ാ
ത്തി സ്ഥാിതിിയാണുള്ളതി്. ഗ്രാാമ�ഭ്യകളുംലെടി 
അംഗീകാരം �ഭ്യയമാകുന്ന GPDP പദ്ധ
തിികൾ ഓസേരാ പ്രാസേദിശിക�ർക്ക്ാരുകളുംം 
eGramSwaraj സേപാർട്ട�ിൽ അപ് സേ�ാഡ്് 
ലെ�സേയ്യാണ്ടിതിാണ്. പദ്ധതിി നിർവ്വഹണത്തിി
നുള്ള ഫണ്ടി് സേകന്ദ്രീ�ർക്ക്ാർ നൽകുന്ന  
ധാനകാരയ കമ്മീഷൻ വിഹിതിമായി �ഭ്യിക്കും. 
ഇതിിനായി ഓസേരാ പ്രാസേദിശിക �ർക്ക്ാരു
കളുംം പ്രസേതിയകം ബാങ്കി് അക്ക്ൗണ്ടുംകൾ എടു
സേക്ക്ണ്ടിതും അതി് PFMS-മായി �ിങ്കി് ലെ�സേയ്യാ
ണ്ടിതുമാണ്.  GPDP യുലെടി ഭ്യാഗമായി 
ഏലെറ്റിടുത്തി പദ്ധതിികളിിൽ സേഭ്യദിഗതിികസേളിാ 
കൂട്ടിസേ�ർക്ക്സേ�ാ ആവശയലെമങ്കിിൽ അക്ക്ാ
രയത്തിിൽ പ്രാസേദിശിക �ർക്ക്ാരുകൾക്ക്് 
DPC-യുലെടി അംഗീകാരം ആവശയവുംമില്ലാ. 
�ംസ്ഥാാനത്തി് നി�വിൽ സുസേ�ഖ്യാ - ട്രഷറി 
വഴിി നടിക്കുന്ന ധാനകാരയ ഇടിപാടുകൾ 
GPDP-യിൽ eGramSwaraj - PFMS വഴിി 

ആയി മാറുന്നു.  ധാനകാരയകമ്മീഷൻ ഗ്രാാന്റ് 
ഉപസേയാഗിച്ച് ഓസേരാ ഗ്രാാമീണ പ്രാസേദിശിക
�ർക്ക്ാരുകളുംം  ഏലെറ്റിടുക്കുന്ന  പദ്ധതിികലെളി 
സേകന്ദ്രീ�ർക്ക്ാർ പ്രസേതിയകമായി മാറ്റിി നിർ
ത്തുകയാണ്. 29 വിഷയ സേമഖ്യാ�കൾ GPDP-
യുലെടി ഭ്യാഗമായി CFC ഫണ്ടിിൽ പദ്ധതിികൾ 
ഏലെറ്റിടുക്ക്ാലെമന്ന് പറയുന്നുലെണ്ടിങ്കിിലും 60% 
തുകയും തു�യമായി ശു�ിതിവം, കുടിിലെവള്ളം 
എന്നീ രണ്ടി് സേമഖ്യാ�യിൽ ലെ��വഴിിക്ക്ാ
നാണ് സേകന്ദ്രീ�ർക്ക്ാർ നിർസേ�ശിച്ചിരിക്കു
ന്നതി്. �ംസ്ഥാാനത്തി് വിവിധാതി�ത്തിിലു
ള്ള തിസേ�ശസ്ഥാാപനങ്ങളുംലെടി ഏസേകാപനം 
തിസേ�ശ�വയംഭ്യരണ വകു�് നടിത്തുന്നതു
സേപാലെ� സേകന്ദ്രീതി�ത്തിിൽ ഇത്തിരത്തിിൽ  
ഒരു ഏസേകാപനം നടിത്തുന്നില്ലാ എന്നതും 
ശ്രസേദ്ധയമാണ്. പ്രാസേദിശിക വിക�ന
ത്തിിൽ ആസൂത്രിണ �മിതിികൾക്ക്് വളിലെര 
വ�ിയ ഒരു പങ്കി് വഹിക്ക്ാനുള്ളസേ�ാൾ  
ആസൂത്രിണ�മിതിികലെളി  സേകവ�ം സേനാക്കു
കുത്തിികൾ ആക്കുന്ന  തി�ത്തിിസേ�ക്ക്ാണ് 
സേകന്ദ്രീ�ർക്ക്ാർ  കാരയങ്ങൾ ലെകാണ്ടി് 
സേപാകുന്നതി്. ഇതി് നമ്മുലെടി വിസേകന്ദ്രീീകൃതി 
ആസൂത്രിണ പ്രവർത്തിനങ്ങൾക്ക്് കടുത്തി 
ലെവല്ലുവിളിി തിലെന്നയായിരിക്കും.    

രാ ഷ്ട്രീീയ  അ ധാ ി ക ാര  വ ി സേ ക ന്ദ്രീീ ക
രണം �ാധായമായസേതിാലെടിാ�ം തിലെന്ന  
�മഗ്രാവിക�നം  �ാധായമാക്കുന്നതിിൽ 
സേകരളിത്തിിൽ  ജനകീയാസൂത്രിണവുംം, 
�ഹകരണപ്രസ്ഥാാനവുംം വളിലെര വ�ിയ 
പങ്കിാണ് വഹിച്ചിട്ടുള്ളതി് എന്ന  കലെണ്ടിത്തി
�ാണ്    സേകന്ദ്രീ�ർക്ക്ാരിലെന ഈ രണ്ടി് 
സേമഖ്യാ�കളിിലും രാജയവയാപകമായി വ�ിയ 
തിരത്തിിലുള്ള ഇടിലെപടിലുകൾ നടിത്തുവാൻ 
സേപ്രരി�ിച്ചിട്ടുള്ളതി്. ലെഫഡ്റൽ �ംവിധാാന
ത്തിിൽ  സേകന്ദ്രീസേത്തിാലെടിാ�ം തിലെന്ന എല്ലാാ 
�ംസ്ഥാാനങ്ങൾക്കും പ്രാസേദിശിക�ർക്ക്ാരു
കൾക്കും രാജയത്തിിലെന്റ വിക�നദിിശ നിശ്ച
യിക്കുന്നതിിൽ  കൂട്ടുത്തിരവാദിിതിവം ഉലെണ്ടി
ങ്കിിലും ഇക്ക്ാരയത്തിിൽ സേകന്ദ്രീ�ർക്ക്ാർ 
ഏകാധാിപതിയ രീതിിയിൽ രാജയത്തിിലെന്റയും 
�ംസ്ഥാാനത്തിിലെന്റയും തിസേ�ശ  സ്ഥാാപ
നങ്ങളുംലെടിയും വിക�ന അജണ്ടികൾ നിശ്ച
യിക്ക്ലെ�ടുസേമ്പിാൾ നമ്മുലെടി ഭ്യരണഘടിന 
�ംസ്ഥാാനങ്ങൾക്കും തിസേ�ശഭ്യരണ സ്ഥാാപ
നങ്ങൾക്കും ഉറ�് നൽകുന്ന അധാികാരവുംം 
അവകാശവുംം    സേകന്ദ്രീീകരിക്ക്ലെ�ടുന്ന 
സ്ഥാിതിിയാണ് നി�വിലുള്ളലെതിന്ന് കാണാ
വുംന്നതിാണ്.

1
ലേ�ഖകന് സ്ംസ്ഥാാന ആസൂത്രണ ലേ�ാര്ഡിില് 

ഡെഡിപ്യൂൂട്ടിി ഡിയറക്ടറാണ്. 

17പഞ്ചായത്ത് രചാജത് |  സെപത്്റംബര് 2021



ഗ്രാ�മങ്ങളിൽ �ഷണമില്ല�ത�യി�ൽ മ�ത്രന്യോമ 
അ�യുംലെട പു�രുദ്ധ�രിണ� സ്�ധോമ�കൂ 

 (ഗാന്ധിിജി, ഹരിജൻ 29.08.1936)

ജനകീയാസൂത്രിണപ്രസ്ഥാാനം രജതി 
ജൂബി�ി ആസേഘാഷങ്ങൾക്ക്് 2021 

ആഗസ്റ്റം് 17 (�ിങ്ങം 1) ന് തുടിക്ക്ം കുറിച്ചി
രിക്കുകയാണസേല്ലാാ. ഈ അവ�രത്തിിൽ 
ജനകീയാസൂത്രിണ പ്രസ്ഥാാനലെത്തിക്കുറി
ച്ചുള്ള ഒരു �ംവാദിത്തിിന് തുടിക്ക്ം കുറിക്കു
ന്നതും ഉ�ിതിമാകുലെമന്ന് കരുതുന്നു. ജനകീ
യാസൂത്രിണപ്രസ്ഥാാനത്തിിലെന്റ പ്രാധാാനയലെമ
ന്ത്, സേനട്ടങ്ങളുംം സേകാട്ടങ്ങളുംം എലെന്താലെക്ക്, 
സേകരളി �മൂഹത്തിിൽ ജനകീയാസൂത്രിണം 
എന്ത് ഫ�മാണുണ്ടിാക്ക്ിയതി്, ഗാന്ധിിജി
യുലെടി �വപ്നംസേപാലെ� ഗ്രാാമങ്ങലെളി ചൂഷണ
വിമുക്തമാക്കുന്നതിിന് ഏതിളിവുംവലെര �ാധായ
മായിട്ടുണ്ടി് എന്നിവലെയാലെക്ക് വിശക�നം 
ലെ�സേയ്യാണ്ടി �മയമായിരിക്കുന്നു. 

1992-ലെ� 73, 74 ഭ്യരണഘടിനാ സേഭ്യദിഗ
തിിസേയാലെടി ഭ്യരണഘടിനാപദിവി ലൈകവന്ന 
പഞ്ചാായത്തുകളുംം മുനി�ി�ാ�ിറ്റിികളുംം 
എത്തിരത്തിിൽ ആകണം എന്നതി് �ംബ
ന്ധിിച്ചും മുകൾത്തിട്ടിലെ� അധാികാരം വിസേക
ന്ദ്രീീകരിക്ക്ലെ�ടിണലെമന്നതി് �ംബന്ധിിച്ചും 
ഭ്യരണഘടിനാ സേഭ്യദിഗതിിയിലൂലെടി തിലെന്ന 
വയക്തമാക്ക്ിയിരുന്നു. ഗ്രാാമ�ഭ്യയ്ക്കാ് ഭ്യരണ
ഘടിനാപദിവി വന്നസേതിാലെടി യഥാാർത്ഥ്യ 
അധാികാരികൾ ജനങ്ങൾ തിലെന്നയായി 
മാറി എന്നതിാണ് യാഥാാർത്ഥ്യയം. എന്നാൽ 
ഭ്യരണഘടിനാ സേഭ്യദിഗതിിയിലൂലെടി ലൈകവന്ന 
അധാികാരം ലൈകയ്യാാളിാൻ പ്രാസേദിശിക 
�ർക്ക്ാരുകൾക്ക്് ആവശയമായ �ാഹ�രയ
ങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിിന് ഭൂരിപക്ഷം �ംസ്ഥാാ
നങ്ങളുംം മടിിച്ചുനിന്നു. അഥാവാ �ംസ്ഥാാന 
�ർക്ക്ാരിലെന്റ ലൈകയ്യാിലുള്ള അധാികാരം 
പ്രാസേദിശിക �ർക്ക്ാരുകൾക്ക്് വിട്ടുലെകാടു
ക്ക്ാൻ തിയ്യാാറായില്ലാ. അവിലെടിയാണ് സേകരളി 

�ർക്ക്ാർ എടുത്തി തിീരുമാനം വിപ്ലിവകര
മാകുന്നതി്.

ജി�കീയി�സൂത്രണ�
ഒരു ബിഗാ്ബ��ഗാ് 

73, 74 ഭ്യരണഘടിനാ സേഭ്യദിഗതിിലെയ തുടി
ർന്നാണ് 1994-ൽ സേകരളി പഞ്ചാായത്തിീരാജ് 
നിയമവുംം സേകരളി മുനി�ി�ാ�ിറ്റിി നിയമവുംം 
പ്രാബ�യത്തിിൽ വന്നതി്. അതിിലെന തുടി
ർന്നുള്ള ആദിയലെത്തി പ്രാസേദിശികഭ്യരണ 
�മിതിികൾ 1995-ൽ ഗാന്ധിിജയന്തി 
ദിിനത്തിിൽ സേകരളിത്തിിലെ� പഞ്ചാായത്തുക
ളിിലും മുനി�ി�ാ�ിറ്റിികളിിലും മുനി�ി�ൽ 
സേകാർ�സേറഷനുകളിിലും അധാികാരസേമറ്റു 
എന്നതും ഏവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ 
അത്തിരത്തിിൽ അധാികാരസേമറ്റി ഭ്യരണ�മി
തിികൾക്ക്് അന്നുവലെരയുണ്ടിായിരുന്ന വിഭ്യ
വങ്ങൾ വച്ചുലെകാണ്ടി് ഭ്യരണഘടിനാ സേഭ്യദി
ഗതിിയിലൂലെടി �ക്ഷയംലെവച്ച മാറ്റിം ലെകാണ്ടും

 ന്യോഗാ�പകുമ�ർ എ�.

രാജതിജൂബി�ി നാിറവിില്
ജനാകീയ�സ്ഥാനാ�
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വരാൻ കഴിിയില്ലാായിരുന്നു. അവിലെടിയാണ് 
1996 ലെമയ് മാ�ം അധാികാരസേമറ്റി ഇ.ലെക.
നായനാരുലെടി സേനതൃതിവത്തിിലുള്ള �ർക്ക്ാ
രിലെന്റ തിീരുമാനം വിപ്ലിവകരമാകുന്നതി്. 
അധാികാരം മാത്രിം ലൈകമുതി�ായുള്ള 
പ്രാസേദിശിക �ർക്ക്ാരുകൾക്ക്് �ംസ്ഥാാന 
പദ്ധതിി വിഹിതിത്തിിലെന്റ 35-40% തുക 
നൽകാനുള്ള തിീരുമാനം ഇന്തയയിൽ ഒരു 
�ംസ്ഥാാനവുംം നടി�ാക്ക്ാൻ തിയ്യാാറാകാ
തിിരുന്ന ഒന്നാണ്. എല്ലാാ �ംവിധാാനങ്ങ
ളുംം വന്നതിിന് സേശഷം പണം നൽകുകലെയ
ന്ന രീതിി കാ�തിാമ�മുണ്ടിാക്കും എന്ന് 
കണ്ടിതിിലെന തുടിർന്നാണ് ഒറ്റിയടിിക്ക്് ഇത്രിയ
ധാികം തുക പ്രാസേദിശിക �ർക്ക്ാരുകൾക്ക്് 
ലൈകമാറാൻ തിീരുമാനിച്ചതി്. അതി് ബജറ്റിി
ലൂലെടി ഉറ�ാക്കുകയും ലെ�യ്തു. അതുലെകാണ്ടി് 
തിലെന്ന ആസൂത്രിണ പ്രക്രിയയിലെ� ഒരു 
ബിഗ്ബാംഗ് ആയാണ് ഈ തിീരുമാനലെത്തി 
�ാമ്പിത്തിിക വിദിഗ്ദ്ധർ വിവക്ഷിച്ചതി്. തുടി
ർന്നാണ് മറ്റി് കാരയങ്ങളിിസേ�ക്ക്് �ർക്ക്ാർ 
നീങ്ങിയതി്.

അല്പം� ചരിിത്ര� 
1996 ആഗസ്്റ്റം 17, �ിങ്ങം 1 ന് തിിരുവനന്ത

പുരത്്തി ജനകീയാസൂത്രിണ പ്രസ്ഥാാനത്തിിന് 
തിിരിലെകാളുംത്തുസേമ്പിാൾ, അതി് ലെപലെട്ടന്നു
ണ്ടിായ ഒരു തിീരുമാനമായിരുന്നില്ലാ. സേകരളിം, 
മ�യാളിികളുംലെടി മാതൃഭൂമിയിലൂലെടി സേകരളി
ത്തിിലെന്റ �ിത്രിം വരച്ച സേകരളിത്തിിലെന്റ ആദിയ
മുഖ്യായമന്ത്രിി, ആദിയ ഭ്യരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ 
അദ്ധയക്ഷൻ, �രിത്രിത്തിിന് മുൻസേപ നടിന്ന 
മഹാനായ ഇളിംകുളിം മനയ്ക്കാൽ ശങ്കിരൻ നമ്പൂ
തിിരി�ാടി് എന്ന ഇ.എം.എ�്. അസേ�ഹത്തിി
ലെന്റ സേ�ഖ്യാനങ്ങളിിലൂലെടി, പ്ര�ംഗങ്ങളിിലൂലെടി 
അധാികാരം ജനങ്ങൾക്ക്് നൽകുന്നതിിലെന 
�ംബന്ധിിച്ച് കാഴ്ച�ാടി് മുസേന്നാട്ട് വച്ചിരുന്നു. 
പസേക്ഷ ജനകീയ പങ്കിാളിിത്തിസേത്തിാലെടി ഒരു 
പദ്ധതിി എങ്ങലെന വിജയി�ിക്കും എന്ന 
ആശങ്കി ഉണ്ടിായിരുന്നു. അതിിനുള്ള മറുപടിി
യാണ് 1987-ലെ� ഇ.ലെക. നായനാർ �ർക്ക്ാർ 
ആവിഷ്ക്കരിച്ച �ാക്ഷരതിായജ്ഞാം. 

സേകരളിത്തിിലെ� ഗ്രാാമ-നഗരങ്ങളിിൽ 
�ന്നദ്ധപ്രവർത്തികർ ഉൾലെ�ലെടി ഏലെറ്റിടു
ത്തി �ാക്ഷരതിായജ്ഞാം ഇത്തിരത്തിിൽ 
ഇന്തയയിൽ നടിന്ന ആദിയപ്രവർത്തിനമാലെണ
ന്ന് നിസ്സിംശയം പറയാൻ കഴിിയും. ജനകീയ 
പങ്കിാളിിത്തിസേത്തിാലെടി ഒരു പദ്ധതിി എങ്ങലെന 
വിജയി�ിക്ക്ാം എന്നതിിലെന്റ പരീക്ഷണമാ
യിരുന്നു 100% വിജയം വരിച്ച �ാക്ഷരതിാ 
യജ്ഞാം.

�ാക്ഷരതിായജ്ഞാത്തിിലെന്റ തുർച്ചയായി 
വിക�ന പ്രവർത്തിനത്തിിൽ എങ്ങലെന 
ജനകീയ പങ്കിാളിിത്തിം ലെകാണ്ടുംവരാം 
എന്ന �ിന്തയിൽ നിന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലായിലെ� 
ക�യാസേ�രി പഞ്ചാായത്തിിൽ ജനകീയാ
സൂത്രിണത്തിിലെന്റ ആദിയരൂപം 1990-കളുംലെടി 
ആദിയം പ്രാവർത്തിികമാക്ക്ി. അതിിലെന്റ 
വിജയലെത്തി തുടിർന്ന് തിിരുവനന്തപുരം 
ജില്ലായിലെ� കുന്നത്തുകാൽ ഉൾലെ�ലെടി 
സേകരളിത്തിിലെ� 18 പഞ്ചാായത്തുകളിിൽ ഇതി് 
വയാപി�ിക്ക്ാൻ ആ പ്രാസേദിശിക �ർക്ക്ാ
രുകൾ തിീരുമാനിച്ചു. ഇതിിന് പിന്നിലുണ്ടിാ
യിരുന്ന ബുദ്ധിസേകന്ദ്രീം മുൻധാനകാരയ മന്ത്രിി 
സേഡ്ാ.ടിി.എം. സേതിാമ�് ഐ�ക്ക്ിലെന്റ 
സേനതൃതിവത്തിിലുള്ള കുറച്ച് �ന്നദ്ധപ്രവർത്തി
കരായിരുന്നു. അത്തിരം പ്രവർത്തിനങ്ങളിിൽ 
നിന്ന് ആസേവശം ഉൾലെക്ക്ാണ്ടിാണ് 1996-
ലെ� �ർക്ക്ാർ 9-ാം പഞ്ചാവത്സാര പദ്ധതിി 
ജനകീയ പദ്ധതിിയായി ,  അധാികാരം 
ജനങ്ങളിിസേ�ക്ക്് എന്ന മുദ്രാാവാകയം മുസേന്നാട്ട് 
വച്ച് ജനകീയാസൂത്രിണ പ്രസ്ഥാാനത്തിിന് 
ബീജാവാപം നടിത്തിിയതി്. അതിിസേ�ക്ക്ായി 
മഹാനായ ഇ.എം.എ�്. അധായക്ഷനായി 
വിസേകന്ദ്രീീകൃതിാസൂത്രിണ ഉന്നതിാധാികാര 
�മിതിി രൂപീകരിച്ചു. 1996-ൽ �ംസ്ഥാാന 
ആസൂത്രിണ സേബാർഡ്ിൽ സേഡ്ാ. ടിി.എം.
സേതിാമ�് ഐ�ക് അംഗമാകുക കൂടിി 
ലെ�യ്ത്സേതിാലെടി പ്രവർത്തിനങ്ങൾ യാഥാാ
ർത്ഥ്യയത്തിിസേ�ക്ക്് നീങ്ങി. അന്നലെത്തി തിസേ�ശ
ഭ്യരണവകു�് മന്ത്രിി പാസേ�ാളിി മുഹമ്മദി്കുട്ടി, 
വകു�് ലെ�ക്രട്ടറി എ�്.എം. വിജയാനന്ദ്് 
IAS എന്നിവരുലെടി ഇടിലെപടിലുകൾ ഇക്ക്ാരയ

ത്തിിൽ എടുത്തി് പറസേയണ്ടിതിാണ്. അങ്ങലെന 
1996 ആഗസ്റ്റം് 17 (�ിങ്ങം 1) ന് തിിരുവന
ന്തപുരത്തി് വച്ച് ജനകീയാസൂത്രിണത്തിിന് 
ഔപ�ാരികമായി തുടിക്ക്ം കുറിച്ചു.

ഭൂരിഭ്യാഗവുംം അൺലൈടിഡ്ായി �ംസ്ഥാാന 
പദ്ധതിി വിഹിതിത്തിിലെന്റ 35-40 % തുക ആദിയസേമ 
നൽകുന്നതിിലൂലെടി പണമില്ലാാത്തി കാരണം 
പ്രാസേദിശിക �ർക്ക്ാരുകളുംലെടി പ്രവർത്തിന
ങ്ങൾ തിടിസ്സിലെ�ടിരുതി് എന്ന �ർക്ക്ാരിലെന്റ 
കാഴ്ച�ാടിാണ് വയക്തമായതി്. പ്രവർത്തിന
ങ്ങളിിൽ ഭ്യാഗമാകാൻ �ംസ്ഥാാനത്തുടിനീളിം 
�ന്നദ്ധപ്രവർത്തികർ, വിദിഗ്ദ്ധർ, ഉസേദിയാഗ
സ്ഥാർ തുടിങ്ങി ഏകസേദിശം 1 �ക്ഷം സേപർക്ക്് 
പ�തിവണയായി പരിശീ�നം നൽകി. ഗ്രാാമ
�ഭ്യകളിിലൂലെടി പ്രാസേദിശിക വിക�നത്തിിനുതി
കുന്ന പദ്ധതിികൾ രൂപംലെകാണ്ടും എന്നതിാണ് 
ഏറ്റിവുംം പ്രധാാനം. അതിായതി് പദ്ധതിികൾ 
ഉന്നതി�ത്തിിൽ തിീരുമാനിക്കുന്നതിിൽ 
നിന്നും വിഭ്യിന്നമായി �ാധാാരണ ജനങ്ങളിിൽ 
നിന്നും, തിാലെഴിത്തിട്ടിൽ നിന്നും രൂപംലെകാണ്ടും 
എന്നതി് പ്ര�ക്തമായ കാരയം. അതി് ഇന്തയ
യിൽ ആദിയമായിരുന്നു. ഗ്രാാമ�ഭ്യകളിിസേ�ക്ക്് 
ജനങ്ങൾ ഒഴുകിലെയത്തിി. വിക�ന ലെ�മിനാ
റുകൾ �ജീവ �ർച്ചകൾക്ക്് വിസേധായമായി. 
ജനകീയാസൂത്രിണം ജനങ്ങൾ ഉത്സാവമായി 
ഏലെറ്റിടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് സേകരളിത്തിിലെ� 
ഗ്രാാമ-നഗരങ്ങളിിൽ കണ്ടിതി്.

ന്യോ�ട്ടിങ്ങൾ   
�ാധാാരണ ജനങ്ങലെളി ആസൂത്രിണ പ്ര

ക്രിയയുലെടി ഭ്യാഗമാക്ക്ാൻ കഴിിഞ്ഞു എന്നതി് 
തിലെന്നയാണ് ജനകീയാസൂത്രിണത്തിിലെന്റ 
ഏറ്റിവുംം വ�ിയ സേനട്ടം. ഓസേരാ സേമഖ്യാ� തിിരിച്ചു
മുള്ള കണക്കുകൾ പരിസേശാധാിച്ചാൽ തിലെന്ന 
ജനകീയാസൂത്രിണ പ്രസ്ഥാാനം സേകരളിത്തിി
ലുണ്ടിാക്ക്ിയ മാറ്റിലെമലെന്തന്ന് വയക്തമാകും.

പ്രാ�ന്യോദിശിക ന്യോറി�ഡുകൾ
ജ ന കീയ ാ സൂ ത്രി ണ ത്തി ി ന ്  മു ൻ പ ് 

പ്രാസേദിശിക �ർക്ക്ാരുകൾക്ക്് സേറാഡ്് 
വിക�നത്തിിനായി �ഭ്യയമാകുന്ന തുക 
വളിലെര തുച്ഛാമായിരുന്നു. വിസേല്ലാജ് സേറാഡ്് 
ലെമയിന്റനൻ�്, ലെവഹിക്ക്ിൾ ടിാക്സി് സേകാമ്പി
ൻസേ�ഷൻ എന്നിങ്ങലെന വിവിധാ ലെഹഡു
കളിി�ായുള്ള തുക കുറവായിരുന്നു എന്ന് 
മാത്രിമല്ലാ കൃതിയമായി �ഭ്യിക്കുകയുമില്ലാായി
രുന്നു. അതുലെകാണ്ടി് തിലെന്ന പ്രാസേദിശിക 
�ർക്ക്ാരുകൾ ഇക്ക്ാരയത്തിിൽ കടുത്തി 
പ്രതിി�ന്ധിിയിലുമായിരുന്നു. അതിിന് ഒരു 
വ�ിയമാറ്റിം ജനകീയാസൂത്രിണം ലെകാണ്ടും


സാധാരണ ജീനങ്ങചെളീ ആസൂ

ത്രണ പ്രക്രിയയുചെട ഭാ�മിാക്കാാന് 
കഴിിഞ്ഞു എംന്നിതി് തിചെന്നിയാണ് 

ജീനകീയാസൂത്രണത്ത്ിചെന്റ് 
ഏറ്റിവുംം വി�ിയ ദേനട്ടം. ഓദേരാ 

ദേമിഖ� തിിരിച്ചുംമുള്ള കണക്കുംകള് 
പരിദേശാധിച്ച്ാല് തിചെന്നി ജീനകീ
യാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാാനം ദേകരളീ
ത്ത്ിലുംണ്ട്ാക്കാിയ മിാറ്റിചെമിചെന്തന്നി് 

വിയക്തിമിാകും
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വന്നു. 1995-96-ൽ സേകരളിത്തിിൽ 1.15 �ക്ഷം 
കിസേ�ാമീറ്റിറാണ് പ്രാസേദിശിക സേറാഡുകൾ 
ഉണ്ടിായിരുന്നലെതിങ്കിിൽ 2020-21-ൽ അതി് 2.3 
�ക്ഷം അതിായതി് ഇരട്ടിയായി എന്നതി് ഈ 
സേമഖ്യാ�യിൽ ജനകീയാസൂത്രിണം ലെകാണ്ടുംവ
ന്ന മാറ്റിം വയക്തമാക്കുന്നു. വല്ലാസേ�ാഴും കിട്ടി
യിരുന്ന, കിട്ടുലെമന്ന് ഉറ�ില്ലാാത്തി തുകയുലെടി 
സ്ഥാാനത്തി്, ബജറ്റിിലൂലെടി ഉറ�ാക്ക്ിയ 
വ�ിയ തുകകൾ തിസേ�ശഭ്യരണ സ്ഥാാപന
ങ്ങൾക്ക്് �ഭ്യിച്ചു എന്നതി് സേകരളിത്തിിലെ� 
ഗ്രാാമ-നഗരങ്ങളിിൽ ഉണ്ടിാക്ക്ിയ മാറ്റിം 
വളിലെര വലുതിാണ്.

അടിസ്ഥാ�� സ്ൗകരിോ 
�ികസ്��

അടിിസ്ഥാാന �ൗകരയവിക�നത്തിിൽ 
കുതിിച്ചു �ാട്ടം തിലെന്നയുണ്ടിായി. ഗ്രാാമനഗ
രങ്ങളിിലെ� കൃഷിഭ്യവനുകളുംം മൃഗാശുപത്രിി
കളുംം ആയുർസേവദി-സേഹാമിസേയാ-അസേ�ാ
�തിി ആശുപത്രിികളുംം സ്കൂളുംകളുംം മികച്ച 
അടിിസ്ഥാാന �ൗകരയസേത്തിാലെടി മുസേന്നറുന്ന 
കാഴ്ച സേകരളിം കണ്ടും. പഞ്ചാായത്തുകൾ 
ഫ്രണ്ടി് ഓഫീ�് �ംവിധാാനമുൾലെ�ലെടി ISO 
അംഗീകാരസേത്തിാലെടി മികച്ച ജന�ൗഹൃദി 
സേകന്ദ്രീങ്ങളിായി. തിിരുവനന്തപുരം നഗര�ഭ്യ 
പണിതി ശാന്തികവാടിം ശ്മശാനവുംം മുട്ട
ത്തിറയിലെ� ദിിനംപ്രതിി ഒരു സേകാടിി �ിറ്റിർ 
�ംസ്കരണസേശഷിയുള്ള �ീസേവജ് ട്രീറ്റി്ലെമന്റ ് 
പ്ലിാന്റുംം ഇന്തയയിൽ തിലെന്ന അത്തിരത്തിിലുള്ള 
ആദിയലെത്തി �ംരംഭ്യങ്ങളിായി.

ക�ർഷിക ന്യോമഖ� 
ആ�പ്പുഴിയിലെ� കഞ്ഞിിക്കുഴിിയും തിിരു

വനന്തപുരലെത്തി ലെനടുമങ്ങാടി് സേ�ാക്കും 
തൃശൂരിലെ� ലെകാടികര സേ�ാക്കുലെമാലെക്ക് 
കാണിച്ച മികച്ച മാതൃകകൾ സേകരളിത്തിിസേ�
ക്ക്് കാർഷിക �ംസ്കാരം തിിരിച്ചുലെകാണ്ടുംവ
രാൻ ഇടിയാക്ക്ിയിട്ടുണ്്ടി. തിരിശുനി�ങ്ങളിിൽ 
ഉൾലെ�ലെടി കൃഷി വയാപകമാക്ക്ി. ലെനൽകൃഷി
യിൽ വർദ്ധനയുണ്ടിായതും കാണാതിിരുന്നുകൂടിാ.

�ിദിോ�ഭ്യാോ�സ് ന്യോമഖ� 
സേകരളിത്തിിലെ� �ർക്ക്ാർ വിദിയാഭ്യയാ� 

സ്ഥാാപനങ്ങലെളി പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിിൽ 
ജനകീയാസൂത്രിണത്തിിനുള്ള പങ്കി് വിസ്മ
രിക്ക്ാനാവില്ലാ. �ർക്ക്ാർ സ്കൂളുംകളിിലെ� 
അടിിസ്ഥാാന �ൗകരയ വിക�നത്തിിൽ, 
അദ്ധയാപക-രക്ഷകർതൃ �മിതിികളിിസേന്മ
ലുള്ള ഗുണപരമായ ഇടിലെപടിലുകളിിൽ, 
സ്കൂളിിലെ� ഭ്യക്ഷണവിതിരണത്തിിൽ ഒലെക്ക് 

സേകരളിം  ജനകീയാസൂത്രിണത്തിിലൂലെടി 
മാതൃകയായി .  മുഖ്യായമന്ത്രിി പിണറായി 
വിജയലെന്റ സേനതൃതിവത്തിിലുള്ള മുൻ�
ർക്ക്ാർ നടി�ി�ാക്ക്ിയ ലെപാതുവിദിയാഭ്യയാ� 
�ംരക്ഷണയജ്ഞാവുംം പ്രധാാനമായും തിസേ�
ശഭ്യരണ സ്ഥാാപനങ്ങളുംമായി സേ�ർന്ന് 
തിലെന്നയാണ് നടി�ി�ാക്ക്ിയതി്. 1991-ലെ� 
1.5 �ക്ഷം കുട്ടികളിിൽ നിന്ന് 2015 ആകുസേമ്പിാ
സേഴിയ്ക്കും അൺഎയിഡ്ഡ്് സ്കൂളുംകളിിലെ� വിദിയാ
ർത്ഥ്യികളുംലെടി എണ്ണം 4.1 �ക്ഷം കുട്ടികളിിസേ�
ക്്ക് വർദ്ധിച്ചിരുന്നുലെവങ്കിിൽ കഴിിഞ്ഞി 5 വർഷ
ക്ക്ാ�ം അതിിലെനാരു തിിരിലെച്ചാഴുക്്ക് ഉണ്ടിായി 
എന്ന് കാണാൻ കഴിിയും. 6 �ക്ഷസേത്തിാളിം 
കുുട്ടികളിാണ് അൺഎയിഡ്ഡ്് സേമഖ്യാ�യിൽ 
നിന്ന് തിിരിച്ച് എയിഡ്ഡ്് സേമഖ്യാ�യിസേ�ക്ക്് 
എത്തിിയതി്. തിലെന്റ നിസേയാജക മണ്ഡ�
ത്തിിൽ കദിളിീവനം സേപാലെ� ജനകീയാസൂ
ത്രിണത്തിിലെന്റ ഉത്തിമ മാതൃകകൾ സൃഷ്ടിിച്ച 
ലെപ്രാഫ. �ി. രവീന്ദ്രീനാഥാിലെന്റ സേനതൃതിവവുംം 
വിദിയാഭ്യയാ� സേമഖ്യാ�യ്ക്കാ് ഊർജ്ജിം പകർന്നു
ലെവന്ന് നിസ്സിംശയം പറയാം. സ്കൂൾ കവാളിിറ്റിി 
ഇൻറക്സിിൽ 100-ൽ 76.6 മാർക്്ക് സേനടിി സേകരളിം 
ഇന്തയയിലെ� 20 വ�ിയ �ംസ്ഥാാനങ്ങളിിൽ 
ഒന്നാമലെതിത്തിിയതും ജനകീയാസൂത്രിണത്തിി
ലെന്റ സേനട്ടം തിലെന്നയാണ്.

ആന്യോരി�ഗാോ ന്യോമഖ� 
1990-കളിിൽ സേകരളിത്തിിലെ� ലെപാതു

ജനാസേരാഗയ സേമഖ്യാ� ഗുരുതിര പ്രതിി�ന്ധിി 
സേനരിടുന്ന ഘട്ടത്തിി�ാണ് ജനകീയാസൂത്രി
ണത്തിിലെന്റ ആരംഭ്യം. �ർക്ക്ാർ �ംവിധാാന
ങ്ങളിിലെ� കുറവ് �വകാരയസേമഖ്യാ�യുലെടി തിള്ളി
ക്ക്യറ്റിത്തിിനും ഇടിയാക്ക്ിയിരുന്നു. NSSO 
റിസേ�ാർട്ട് അനു�രിച്ച് �ർക്ക്ാർ ആസേരാ
ഗയസേമഖ്യാ�ലെയ ആശ്രയിക്കുന്ന ആളുംകളുംലെടി 
എണ്ണം 30 ശതിമാനത്തിിലും കുറഞ്ഞു. 
ശിശുമരണ നിരക്ക്് ആയിരത്തിിന് 15 
എന്നതിായിരുന്നു. സേരാഗപ്രതിിസേരാധാ കുത്തിി
വയ്പിിലെന്റ കാരയത്തിിലും കുറവുംണ്ടിായിരുന്നു. 
എന്നാൽ ജനകീയാസൂത്രിണ പ്രസ്ഥാാനം 
പ്രാഥാമികാസേരാഗയ സേകന്ദ്രീങ്ങളുംസേടിയും �ാമൂ
ഹയാസേരാഗയ സേകന്ദ്രീങ്ങളുംലെടിയും ജില്ലാാ-തിാലൂ
ക്ക്് ആശുപത്രിികളുംലെടിയും ഭ്യൗതിിക �ൗക
രയത്തിിൽ വരുത്തിിയ മികച്ച മാറ്റിവുംം പാ�ി
സേയറ്റിീവ് ലെകയർ സേമഖ്യാ�യിൽ ഉണ്ടിാക്ക്ിയ 
മാറ്റിവുംം ജീവിതിലൈശ�ീ സേരാഗങ്ങൾ ലെ�റു
ക്കുന്നതിിന് നടിത്തിിയ ഇടിലെപടിലുകളുംം 
ജനങ്ങലെളി �ർക്ക്ാർ ആസേരാഗയ സേമഖ്യാ�
യിസേ�ക്ക്് തിിരിച്ചുലെകാണ്ടുംവന്നു. നി�വിൽ 
50 ശതിമാനത്തിിന് അടുത്തി് ആളുംകൾ 

�ർക്ക്ാർ സേമഖ്യാ�ലെയ ആശ്രയിക്കുന്നു. 
ശിശുമരണനിരക്ക്് 7 ശതിമാനത്തിിസേ�ക്ക്് 
എത്തിിച്ചു. യു.എൻ �ക്ഷയം 8 ശതിമാനവുംം 
സേദിശീയ ശരാശരി 32 ശതിമാനവുംം ആലെണ
ന്നറിയുസേമ്പിാഴിാണ് നമ്മൾ ആസേരാഗയരംഗ
ത്തി് ഏലെറ മുന്നി�ാണ് എന്ന തിിരിച്ചറിവും
ണ്ടിാകുന്നതി്. സേരാഗപ്രതിിസേരാധാ കുത്തിിവയ്പി് 
ഏകസേദിശം 100 ശതിമാനമാണ്. കഴിിഞ്ഞി 
�ർക്ക്ാർ നടി�ി�ാക്ക്ിയ ആർദ്രാം പദ്ധതിി 
ഈ കുതിി�ിന് ആക്ക്ം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടി്.

ഭ്യാ���ിർമ്മീ�ണ�
ലൈ�ഫ് പദ്ധതിി വിജയകരമായി 

മുസേന്നാട്ട് സേപാകുസേമ്പിാൾ ജനകീയാസൂത്രിണം 
ഈ സേമഖ്യാ�യിൽ വരുത്തിിയ മാറ്റിം നമ്മൾ 
ലെതിാട്ടറിയുകയാണ്. വിവിധാ ജില്ലാകളുംം 
തിസേ�ശസ്ഥാാപനങ്ങളുംം 1996-ന് സേശഷം 
�വന്തമായി ഭ്യവനപദ്ധതിികൾ ആവിഷ്കരി
ച്ചിരിക്കുന്നു. തിിരുവനന്തപുരം ജില്ലാാ പഞ്ചാാ
യത്തിിലെന്റ സേനതൃതിവത്തിിൽ നടി�ി�ാക്ക്ിയ 
'തിണൽ' ഭ്യവനപദ്ധതിി അത്തിരത്തിിൽ ആദിയ
സേത്തിതിാണ്. 20,000-ൽ അധാികം വീടുകളിാണ് 
'തിണൽ' പദ്ധതിിയുലെടി ഭ്യാഗമായി ജില്ലായിലെ� 
പ ഞ്ചാ ായ ത്തു ക ളി ിൽ  പൂ ർ ത്തി ിയ ായ തി ് . 
അതിിനുസേശഷം ജനകീയാസൂത്രിണത്തിി
ലെന്റ ഭ്യാഗമായി നടി�ി�ാക്ക്ിയ ഇ.എം.
എ�്. ഭ്യവനപദ്ധതിി, �ക്ഷംവീടി് പുനരു
ദ്ധരിക്ക്ൽ, സേകാളിനികളിിലെ� ഇരട്ടവീടി് 
ഒറ്റിവീടിാക്ക്ൽ എന്നിവലെയാലെക്ക് നടി�ി
�ാക്ക്ിയതിിലൂലെടി ഭ്യവനരഹിതിരായ ഒരു 
കുടുംബം സേപാലും ഇല്ലാാത്തി സേകരളിം എന്ന 
�വപ്നത്തിിസേ�ക്ക്് നമ്മൾ മുസേന്നാട്ട് നീങ്ങി. ആ 
വഴിിക്കുള്ള ഏറ്റിവുംം മികച്ച പദ്ധതിിയായിരു
ന്നു ലൈ�ഫ്. കഴിിഞ്ഞി 5 വർഷം ലെകാണ്ടി് 
2.5 �ക്ഷത്തിി�ധാികം സേപർക്ക്് �വന്തമായി 
വാ�സ്ഥാ�ം നൽകാൻ പദ്ധതിിയ്ക്കാായി. 
തിിരുവനന്തപുരം നഗര�ഭ്യ മാത്രിം 10,000-ൽ 
അധാികം സേപർക്ക്ാണ് ഇത്തിരത്തിിൽ അഭ്യയ
സേമകിയതി്. വീടും സ്ഥാ�വുംമില്ലാാത്തി കുടുംബ
ങ്ങലെളി പുനരധാിവ�ി�ിക്കുന്ന കാരയത്തിിൽ 
കുറച്ചുകൂടിി സേവഗതി ലൈകവരിക്ക്ാനുണ്ടി്. 
സേകരളിത്തിിലെ� മുഴുവൻ വാ�ഗൃഹങ്ങളിിലും 
ലൈവദിുതിി എത്തിിക്ക്ാനും ശൗ�ാ�യങ്ങൾ 
നിർമ്മിക്ക്ാനും കഴിിഞ്ഞു. ഇക്ക്ാരയങ്ങളിിൽ 
ഇന്തയയിൽ സേകരളിം മുന്നിലെ�ത്തിിയതി് 
ജനകീയാസൂത്രിണത്തിിലെന്റ ഏറ്റിവുംം മികച്ച 
സേനട്ടങ്ങളിിലെ�ാന്നാണ്. 

ദി�രിിദ്ര്യോ�ഘൂകരിണ�
ജനകീയാസൂത്രിണം സേകരളിത്തിിലു
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ണ്ടിാക്ക്ിയ ഏറ്റിവുംം വ�ിയ ഗുണഫ�ം 
എന്താലെണന്ന് സേ�ാദിിച്ചാൽ ദിാരിദ്രായ�ഘൂ
കരണം ആലെണന്ന് നി�ംശയം പറയാം. 
1994-ൽ സേകരളിത്തിിലെ� ദിരിദ്രാർ ഗ്രാാമീണ 
സേമഖ്യാ�യിൽ 25.76 ശതിമാനവുംം നഗരസേമഖ്യാ
�യിൽ 24.59 ശതിമാനവുംം ആയിരുന്നു. 2020 
ആയസേ�ാൾ അതി് യഥാാക്രമം 7 ശതിമാനവുംം 
5 ശതിമാനവുംം ആയി കുറഞ്ഞു. ഇന്തയയിലെ� 
28 �ംസ്ഥാാനങ്ങളിിൽ സേഗാവ കഴിിഞ്ഞിാൽ 
ദിരിദ്രാരുലെടി ശതിമാനം ഏറ്റിവുംം കുറവ് സേകരളി
ത്തിി�ാണ്. �ി� �ംസ്ഥാാനങ്ങളിിൽ ദിരിദ്രാ
രുലെടി ശതിമാനം ചുവലെടി സേ�ർക്കുന്നു.

ബീഹാർ - 33.74 %
ഒഡ്ീഷ - 32.59 %
മധായപ്രസേദിശ് - 31.65 %
ഉത്തിർപ്രസേദിശ് - 29.43 %
കർണാടിക - 20.91 %
തിമിഴി് നാടി് - 11.28 %
ഈ കണക്കുകൾ സേനാക്കുസേമ്പിാൾ സേകര

ളിത്തിിലെന്റയും ജനകീയാസൂത്രിണത്തിിലെന്റയും 
മഹതിവം മന�ി�ാകും. ദിാരിദ്രായ�ഘൂകരണ
ത്തിിൽ സേകരളിത്തിിലെന്റ മുസേന്നറ്റിം സൂ�ി�ി
ക്കുസേമ്പിാൾ ഒഴിിവാക്ക്ാൻ കഴിിയാത്തി ഒരു 
�ംവിധാാനം ഉണ്ടി്. അതി് കുടുംബശ്രീ പ്ര
സ്ഥാാനമാണ്.

കുടു�ബശ്രീീ
ദിാരിദ്രായ �ഘൂകരണത്തിിനായുള്ളതും 

സ്ത്രീീശാക്തീകരണത്തിിന് ഉതികുന്നതുമായ 
ഒരു �ംഘടിനാ �ംവിധാാനം തിയ്യാാറാക്കു
ന്നതിിസേ�ക്ക്ായി 1997-ൽ ആണ് അന്നലെത്തി 
ആസൂത്രിണ സേബാർഡ്് അംഗങ്ങളിായ 
സേഡ്ാ. ടിി.എം. സേതിാമ�് ഐ�ക്, സേഡ്ാ. പ്ര
കാശ്ബക്ഷി, അന്നലെത്തി തിസേ�ശഭ്യരണവകു�് 
ലെ�ക്രട്ടറി ശ്രീ. എ�്.എം. വിജയാനന്്ദ് IAS 
എന്നിവലെര ഉൾലെ�ടുത്തിി ഒരു കമ്മിറ്റിിക്ക്് 
�ർക്ക്ാർ രൂപം ലെകാടുത്തിത്ി. 1998 ലെമയ് 17 
ന് മ�പ്പുറത്തി് 50,000 സ്ത്രീീകലെളി പലെങ്കിടു�ിച്ചു
ലെകാണ്്ടി നടിത്തിിയ റാ�ിക്്ക്സേശഷം അന്നലെത്തി 
പ്രധാാനമന്ത്രിി അടിൽബിഹാരി വാജ്സേപയ് 
കുടുംബശ്രീ �ംവിധാാനം ഔപ�ാരികമായി 
ഉത്ിഘാടിനം ലെ�യ്തു. സ്ത്രീീകളുംലെടി അഭൂതിപൂർവ്വ
മായ പങ്കിാളിിത്തിം കണ്്ടി ആഹ്ലാാദിിച്ച പ്രധാാന
മന്ത്രിി കുടുംബശ്രീ �ംവിധാാനത്തിിന് �ാമ്പി
ത്തിിക �ഹായം നൽകണലെമന്്ന അന്നലെത്തി 
പ്ലിാനിംഗ് കമ്മീഷൻ അധായക്ഷന് സേനരിട്ട് 
കലെത്തിഴുതിിയതിായി പറഞ്ഞു സേകട്ടിട്ടുണ്്ടി. 

ഇന്ന് കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാാനം ഐ ടിി 
സ്ഥാാപനങ്ങൾ നടിത്തുകയും ലെകാച്ചി ലെമസേട്രാ 
നിയന്ത്രിിക്കുകയും ലെ�യ്യുന്ന വൻ ലെപൺകൂ

ട്ടായ്മയായി വളിർന്നു കഴിിഞ്ഞു. രാജയലെത്തി 
വിവിധാ �ംസ്ഥാാനങ്ങൾ മാത്രിമല്ലാ മറ്റി് രാജയ
ങ്ങൾ സേപാലും ഈ മാതൃക പകർത്തിാൻ 
തിയ്യാാറാകുന്നു. ഇന്ന് പൂർണ്ണമായും സ്ത്രീീകൾ 
അടിങ്ങിയ 2.9 �ക്ഷം അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിി�ായി 
45 �ക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങ
ളിാണ്. 11,000 സേകാടിിയധാികമാണ് അയൽക്കൂ
ട്ടങ്ങളിിലെ� നിസേക്ഷപം. 19,489 എ.ഡ്ി.എ�്- 
ഉം 1,064 �ി.ഡ്ി.എ�്-ഉം നിയന്ത്രിിക്കുന്ന 
കുടുംബശ്രീ �ംവിധാാനത്തിിലൂലെടിയാണ് 
ലെതിാഴിിലുറ�് പദ്ധതിി നടി�ി�ാക്ക്ാൻ 2006-
ൽ �ംസ്ഥാാന �ർക്ക്ാർ തിീരുമാനിച്ചതി്. 
ഇത്തിരം ശ്രമങ്ങൾ സേകരളിത്തിിലെ� കുടുംബ
ങ്ങളിിലെ� ദിാരിദ്രായം നീക്ക്ം ലെ�യ്യുന്നതിിൽ 
മുഖ്യായ പങ്്കി വഹിലെച്ചങ്കിിൽ അതിിനുള്ള പ്രധാാന 
അടിിത്തിറ ജനകീയാസൂത്രിണം തിലെന്നയാണ്.

�ി��ിലെ� അ�സ്ഥാ 
�ംസ്ഥാാന പദ്ധതിി വിഹിതിത്തിിലെന്റ 

35.-40% തുക പ്രാസേദിശിക �ർക്ക്ാരുകൾക്ക്് 
നൽകാൻ വിഭ്യാവനം ലെ�യ്ത് ജനകീയാ
സൂത്രിണം കാ�ക്രമത്തിിൽ തുക കുറഞ്ഞു 
കുറഞ്ഞു 2020-21 ൽ 25.9 % ആണ് അനുവ
ദിിച്ചതി്. ആ തുക പസേക്ഷ 20,000 സേകാടിിയി�
ധാികവുംം ആലെക �ംസ്ഥാാന റവനൂവിലെന്റ 
20% വുംമാണ് എന്നതും നാം കാസേണണ്ടിതു
ണ്ടി്.  എന്നാൽ ജനകീയാസൂത്രിണം പൂർണ്ണ
സേതിാതിിൽ പ്രവർത്തിിച്ച് തുടിങ്ങിയസേതിാലെടി 

സേകന്ദ്രീപദ്ധതിികളുംം പ്രാസേദിശിക �ർക്ക്ാരു
കൾ വഴിിയാണ് നടി�ി�ാക്കുന്നതി്. അത്തിര
ത്തിിൽ ഏകസേദിശം 9-10 % തുക �ഭ്യിക്കുന്നുണ്്ടി. 
അതുകൂടിി കണക്ക്ാക്ക്ിയാൽ ഫ�ത്തിിൽ 35 
% ന് മുകളിിൽ തുക ഇസേ�ാഴും �ഭ്യിക്കുന്നുണ്ടി്. 

 
പരിിഹാരിിക്കാലെ�ന്യോടണ്ട 
പ്രാശ്നങ്ങൾ 
l ഗ്രാാമ�ഭ്യയിലെ� പങ്കിാളിിത്തിം ഗണയമായി 

കുറഞ്ഞു. ഗ്രാാമ�ഭ്യ ഗുണസേഭ്യാക്തൃ തിിര
ലെഞ്ഞിടു�ിനുള്ള സേവദിി മാത്രിമായി മാറി.

l പദ്ധതിി രൂപീകരണത്തിിൽ �ഹായിച്ചി
രുന്ന വിദിഗ്ധാരുലെടിയും �ന്നദ്ധ പ്രവർത്തി
കരുലെടിയും പിസേന്നാട്ട് സേപാക്ക്് - ജനകീ
യാസൂത്രിണ തുടിക്ക്ത്തിിൽ ലെറയിൽസേവ 
സേബാർഡ്് ലെ�യർമാനായി വിരമിച്ച 
എം.എൻ. പ്ര�ാദിിലെന സേപാലെ�ാരാൾ 
തിിരുവനന്തപുരം നഗര�ഭ്യയുലെടി വിദിഗ്ദ്ധ 
�മിതിിലെയ നയിച്ചിരുന്നു എന്നതി ്ഇന്്ന 
�ിന്തിക്ക്ാൻ കഴിിയുന്നില്ലാ. അത്തിരത്തിിൽ 
�ന്നദ്ധപ്രവർത്തികരായ വിദിഗ്ദ്ധരുലെടി 
സേ�വനം ഇസേ�ാൾ �ഭ്യിക്കുന്നില്ലാ. അഥാവാ 
ഉപസേയാഗിക്കുന്നില്ലാ.

l  പ്രാസേദിശിക �ർക്ക്ാരുകൾക്ക്് ഫണ്ടി് 
നൽകുസേമ്പിാഴുള്ള നിയന്ത്രിണങ്ങളിിൽ 
മാറ്റിമുണ്ടിാകണം. ജനകീയാസൂത്രിണം 
കാൽനൂറ്റിാണ്ടി് പിന്നിട്ടസേപാലെ� ഈ 
ഭ്യരണ�ംവിധാാനങ്ങളുംം കാൽനൂറ്റിാ
ണ്ടി് പിന്നിട്ടു. ഇനിയും അവരുലെടി സേമൽ 
കൂടുതിൽ �ർക്ക്ാർ നിയന്ത്രിണങ്ങൾ 
പാടിില്ലാ എന്നതിാണ് അഭ്യിപ്രായം. 

l വർക്ക്ിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പ�സേ�ാഴും സേനാക്കു
കുത്തിികളിാകുന്നു. കമ്മിറ്റിികൾ മാർഗ്ഗനി
ർസേ�ശങ്ങൾ പാ�ിക്കുന്നതിിനുസേവണ്ടിി 
മാത്രിം കൂടുന്നു എന്ന രീതിിയി�ാകുന്നു.
ഇത്തിരം പരിഹരിക്ക്ലെ�സേടിണ്ടി ലെ�റിയ 

പ്രശ്നങ്ങളുംണ്ടി്. എങ്കിിലും ജനകീയാസൂത്രിണം 
സേകരളിത്തിിലുണ്ടിാക്ക്ിയ മാറ്റിം, �ങ്കില്പ
ങ്ങൾക്കും അപ്പുറമാണ് എന്ന് അതിിലെന 
കാൽനൂറ്റിാണ്ടി് അടുത്തുനിന്ന് കണ്ടി ഒരു വയ
ക്തിലെയന്ന നി�യിൽ നിസ്സിംശയം പറയാൻ 
കഴിിയും .  പദ്ധതിി  രൂപീകരണത്തിിൽ 
ജനപങ്കിാളിിത്തിം വന്നസേതിാലെടി ഗ്രാാമീണലെര 
ചൂഷണം ലെ�യ്യുന്ന രീതിിയിൽ വ�ിയ കുറവ് 
വന്നുലെവന്നും നമുക്ക്് കാണാൻ കഴിിയും. 
അത്തിരത്തിിൽ ജനകീയാസൂത്രിണം ഗാന്ധിി
ജിയുലെടി �വപ്ന�ാക്ഷാതി്കാരമായി മാറിക്ക്
ഴിിഞ്ഞു. 1

ലേ�ഖകന് തിിരുവനന്തപുരിം നഗരിസ്ഭ 
ലേ�യറുഡെട് പ്യൂി.എം. ആണ്.




ഇന്നി് കുടുംബ്ശ്രീീ പ്രസ്ഥാാനം 

ഐ ടി സ്ഥാാപനങ്ങള് നടത്തുകയും 
ചെകാച്ച്ി ചെമിദേ�ാ നിയന്ത്രിിക്കുംകയും 

ചെ�യ്യുന്നി വിന് ചെപണ്കൂട്ടായ്മയായി 
വിളീര്ന്നു കഴിിഞ്ഞു. രാജീയചെത്ത് 

വിിവിിധ സംസ്ഥാാനങ്ങള് 
മിാത്രമില്ല മിറ്റി് രാജീയങ്ങള് ദേപാലുംം

 ഈ മിാതൃക പകര്ത്ത്ാന് തിയ്യാാറിാ
കുന്നു. ഇന്നി് പൂര്ണ്ണമിായും 

സ്ത്രീീകള് അംടങ്ങിയ 2.9 �ക്ഷംം 
അംയല്ക്കൂട്ടങ്ങളീി�ായി 45 �ക്ഷംം 

കുടുംബ്ങ്ങള് കുടുംബ്ശ്രീീ 
അംം�ങ്ങളീാണ്. 
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നാീര്ത്തിൊധിിഷ്ഠിിതി വിികസനാ� 
ഒരാാമുഖം�
  ന്യോഡി�. �ി. സുഭ്യാ�ഷ് ചന്ദ്രീന്യോബ�സ്്
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ഏലെതിാരു �മൂഹത്തിിലെന്റയും വളിർച്ചയ്ക്കും 
പുസേരാഗതിിക്കും വിക�നപ്രവർത്തിന

ങ്ങൾ അനിവാരയമാണ്. വനാന്തരങ്ങളിിൽ 
ജീവിച്ചിരുന്ന ആദിിമമനുഷയർ നല്ലാ ജ�വുംം 
കായ്കനികളുംം സുരക്ഷിതിമായ പ്രസേദിശങ്ങളുംം 
അസേനവഷിച്ചുലെകാണ്ടി് �ഞ്ചാാരികളിായതു 
മുതിൽ പ്രകൃതിിലെയയും പരിസ്ഥാിതിിലെയ
യും കൂടുതിൽ നിരീക്ഷിക്കുവാൻ തുടിങ്ങി. 
പ്രകൃതിിവിഭ്യവങ്ങൾ കൂടുതിലും ജന�ംഖ്യായ 
തിാരതിസേമയന കുറവുംമായിരുന്നസേ�ാൾ പ്ര
ശ്നങ്ങളുംം പരിഹരിക്ക്ലെ�ട്ടുസേപായിരുന്നു. 
അസേതി�മയം മനുഷയരുലെടി ബുദ്ധിയും 
ശക്തിയും ഉപസേയാഗിച്ച് പ�വിധാ കണ്ടും
പിടിിത്തിങ്ങൾ നടിത്തിിയസേ�ാൾ ജീവിതി
യാത്രിയുലെടി സേവഗതി കൂടുകയുണ്ടിായി. പ്രാ
രംഭ്യഘട്ടത്തിിൽ കൃഷിയും അനുബന്ധിമായ

വയുമായിരുന്നു പ്രധാാനലെമങ്കിിൽ വയവ�ായ 
വിപ്ലിവസേത്തിാലെടി കഥാ മാറി. ശാസ്ത്രീ - �ാസേങ്കി
തിികവിദിയകളുംലെടി വളിർച്ച കൂടിിയായസേ�ാൾ 
നിരവധാി കണ്ടുംപിടിിത്തിങ്ങളുംം ഉണ്ടിായി. ഈ 
കാ�യളിവുംകളിിൽ തിലെന്ന വിവിധാ വിക�ന 
കാഴ്ച�ാടുകളുംം രൂപലെ�ട്ടുവന്നു. ആസേളിാഹരി, 
സേദിശീയവരുമാനത്തിിലെന്റ അടിിസ്ഥാാന
ത്തിിൽ രാജയങ്ങലെളി തിലെന്ന വിക�ിതിം, 
വിക�വരം, അവിക�ിതിം എന്നിങ്ങലെന 
സേവർതിിരിക്കുകയുണ്ടിായി. അസേതിാലെടിാ�ം 
വിവിധാ വിക�ന സൂ�ികകളുംം വിക�ി�ി
ക്ക്ലെ�ട്ടു.

 ആദിിമമനുഷയർ പ്രകൃതിിസേയാടിിണങ്ങി
യാണ് ജീവിച്ചിരുന്നലെതിങ്കിിൽ കാ�ക്രസേമണ 
പ്രകൃതിിഘടികങ്ങലെളി വയാപകമായി ചൂഷണം 
ലെ�യ്യുന്ന രീതിികളിിസേ�ക്ക്് കാരയങ്ങൾ മാറി. 

മണ്ണ്, ജ�ം, ലൈജവ�മ്പിത്തി് തുടിങ്ങിയ 
അടിിസ്ഥാാന വിഭ്യവങ്ങളുംലെടി �ഭ്യയതിയിലും 
ഗുണത്തിിലും അളിവിലും നിരവധാി മാറ്റിങ്ങൾ 
ഉണ്ടിായി. വിവര വിജ്ഞാാന വിസേ�ാടിനം 
കൂടിിയായസേ�ാൾ വിക�നത്തിിലെന്റ സേവഗതി 
വർദ്ധിക്കുകയും ലെ�യ്തു. ഒരു വശത്തി് 
വിക�ന മുസേന്നറ്റിം നടിക്കുസേമ്പിാൾ തിലെന്ന 
മറുവശത്തി് പ്രകൃതിി വിഭ്യവങ്ങളിിൽ കുറവുംണ്ടിാ
വുംകയും മ�ിനീകരണം ഉൾലെ�ലെടി വയാപക
മാവുംകയും ലെ�യ്തുലെകാണ്ടിിരുന്നു. ജന�ംഖ്യായ 
വർദ്ധനവ്, വിക�മായ വിക�ന കാഴ്ച�ാ
ടുകൾ, �മ്പിത്തി് ഒരു നൂനപക്ഷത്തിിസേ�ക്ക്് 
സേകന്ദ്രീീകരിക്ക്ലെ�ടുന്ന വിക�നനയങ്ങൾ 
എന്നിവലെയല്ലാാം ലെകാണ്ടി് സേ�ാകത്തിാലെക 
വിക�ന പ്രതിി�ന്ധിികളുംം രൂപലെ�ട്ടു. 

രാ�വളിങ്ങളുംലെടിയും കീടിനാശിനികളും



കടല്, അംന്തരീക്ഷംം, ദേമിഘങ്ങള് 
എംന്നിിവിചെയല്ലാം ദേ�ര്ത്തുള്ള 

ജീ��ക്ര(Water cycle)
വിയവിസ്ഥായിലൂചെടയാണ് ഭൂമിിയില് 

ജീ�ം �ഭിക്കുംന്നിതി്. ജീ�ത്ത്ിന് 
��നാത്മക (Dynamic) സവഭാവിം 
ഉള്ളതുചെകാണ്ട്് ഒരു പ്രദേ�ശത്ത്് 
മിാത്രമിായി നി�നിര്ത്തുവിാന് 

കഴിിയില്ല. അംദേതിസമിയം ജീ�ം ഒരു 
പ്രധാന ഘടകവുംം ആയതിിനാല് 
അംവിചെയ സമിഗ്രാവുംം ശാസ്ത്രീീയവും
മിായി ബൈകകാരയം ചെ�ദേയ്യാണ്ട്തും 

പ്രധാനമിാണ്.
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ലെടിയും കണ്ടുംപിടിിത്തിസേത്തിാലെടി ഉൽ�ാദിന 
വർദ്ധനവിനായി ധാാരാളിമായി ഇവലെയല്ലാാം 
മണ്ണിൽ പ്രസേയാഗിച്ചു തുടിങ്ങി. വനങ്ങൾ, 
തിണ്ണീർത്തിടിങ്ങൾ മറ്റി് വിവിധാ പാരിസ്ഥാി
തിിക ആവാ�വയവസ്ഥാകൾ എന്നിവയുലെടി 
ഘടിനകൾ മാറ്റിി വയാപകമായി കൃഷികൾ 
ആരംഭ്യിക്കുകയുണ്ടിായി.  �വാഭ്യാവികമായ 
പ്രകൃതിിയുലെടി തിാളിവുംം രീതിികളുംം മാറ്റിലെ�
ടുന്ന അവസ്ഥായാണ് തുടിർന്നുണ്ടിായതി്. 
ഈ ഘട്ടത്തിിൽ തിലെന്ന ആസേഗാളി തിാപനം 
സേപാലുള്ളവ കാരണം കാ�ാവസ്ഥാക്കും 
വ�ിയ മാറ്റിങ്ങൾ അനുഭ്യവലെ�ട്ടു. എത്രിക
ണ്ടും കൃത്രിിമമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപസേയാഗിച്ചിട്ടും 
മണ്ണിലെന്റ ഉൽപാദിനക്ഷമതി നി�നിർത്തിാ
നാവുംന്നില്ലാ. മഴിലെയത്രി �ഭ്യിച്ചിട്ടും ജ�ക്ഷാമം 
പരിഹരിക്ക്ലെ�ടുന്നില്ലാ. ഉൽ�ാദിനത്തിിൽ 
വ�ിയ കുറവുംണ്ടിാകുന്നു. ഉല്പാദിനലെച്ച�വുംം 
ബാഹയ നിസേക്ഷപഘടികങ്ങളുംം വർദ്ധിക്കുന്നു. 
മലെണ്ണാ�ി�്, മണ്ണിടിിച്ചിൽ, ഉരുൾലെപാട്ടൽ, 
ലെവള്ളലെ�ാക്ക്ം, പ്രളിയം, വരൾച്ച തുടിങ്ങിയ 
പ്രകൃതിിയുലെടി പ്രതിിഭ്യാ�ങ്ങളുംം തുടിലെരത്തു
ടിലെരയുണ്ടിാകുന്നു. നിരവധാി ആസേരാഗയ, 
പാരിസ്ഥാിതിിക പ്രശ്നങ്ങളുംമുണ്ടിാകുന്നു. 
ഇവലെയാലെക്ക് പരിഗണിച്ചാണ് പുതിിയ 
വിക�ന കാഴ്ച�ാടുകൾ വിക�ി�ിച്ചതി്. 
സുസ്ഥാിര വിക�നത്തിിനുള്ള വഴിികൾ 
സേ�ാകമാലെക അസേനവഷണ വിസേധായമായ
സേ�ാഴിാണ് നീർത്തിടിാധാിഷ്ഠിിതി വിക�ന
ലെമന്ന കാഴ്ച�ാടിിന് വ�ിയ പ്രാധാാനയം 
�ഭ്യിച്ചതി്.

എന്തുലെക�ണ്ട് 
�ീർത്ത്ട�ധിഷ്ഠിിത�

മണ്ണ്, ജ�ം, ലൈജവ�മ്പിത്തി് എന്നിവ
യാണ് പ്രധാാനലെ�ട്ട അടിിസ്ഥാാന വിഭ്യവ
ങ്ങൾ (Biomass). ഇവയിൽ മണ്ണുംം, ��യ
�മ്പിത്തും സ്ഥാിരമായി കാണുന്നവയാണ്. 
അസേതി�മയം ജ�ം �ഞ്ചാാരപ്രിയനും  
ഏലെറ ��നാത്മകവുംമാണ് മാത്രിമല്ലാ മറ്റി്  
ഭ്യൗതിിക ഘടികങ്ങളുംലെടി �വാധാീനത്തിാൽ 
നീരാവി, മഴി, മഞ്ഞി്, ആ�ി�ഴിം എന്നിവ
ലെയാലെക്ക് ആയി മാറുന്ന �വഭ്യാവവുംമുണ്ടി്. 
ഖ്യാര, ദ്രാാവക, വാതിക രൂപങ്ങളുംള്ളതിിനാൽ 
സ്ഥാിര�വഭ്യാവം പറയാനാവില്ലാ. കടിൽ, 
അന്തരീക്ഷം, സേമഘങ്ങൾ എന്നിവലെയല്ലാാം 
സേ�ർത്തുള്ള ജ��ക്ര(Water cycle)വയവ
സ്ഥായിലൂലെടിയാണ് ഭൂമിയിൽ ജ�ം �ഭ്യിക്കു
ന്നതി്. ജ�ത്തിിന് ��നാത്മക (Dynamic) 
�വഭ്യാവം ഉള്ളതുലെകാണ്ടി് ഒരു പ്രസേദിശത്തി് 
മാത്രിമായി നി�നിർത്തുവാൻ കഴിിയില്ലാ. 

അസേതി�മയം ജ�ം ഒരു പ്രധാാന ഘടികവുംം 
ആയതിിനാൽ അവലെയ �മഗ്രാവുംം ശാസ്ത്രീീ
യവുംമായി ലൈകകാരയം ലെ�സേയ്യാണ്ടിതും പ്രധാാ
നമാണ്.

നി�വിൽ വിക�ന യൂണിറ്റുകൾ 
രാജയം, �ംസ്ഥാാനം, ജില്ലാ, സേ�ാക്ക്്, 
പഞ്ചാായത്തി്, വാർഡ്് എന്നിവയാണ് റവനൂ 
യൂണിറ്റുകളിായ �ംസ്ഥാാനം, ജില്ലാ, തിാലൂക്ക്്, 
വിസേല്ലാജ് എന്നിവയും നി�വിലുണ്ടി്. ഇവയു
ലെടിലെയല്ലാാം അതിിർത്തിി നിർണയിച്ചിരിക്കു
ന്നതി് പ്രധാാനമായും ജന�ംഖ്യായയുലെടി അടിി
സ്ഥാാനത്തിി�ാണ്. പ്രകൃതിി ഘടികങ്ങളിായ 
സേതിാടുകൾ, നദിികൾ, മനുഷയനിർമ്മിതിമായ 
സേറാഡുകൾ, കനാലുകൾ എന്നിവയുലെടി അടിി
സ്ഥാാനത്തിിൽക്കൂടിി സേവണം വാർഡുകളുംലെടി 
അതിിർത്തിികൾ നിർണ്ണയിക്ക്ണലെമന്ന 
നിർസേ�ശലെമാന്നും പ�സേ�ാഴും പാ�ിക്ക്ലെ�
ടിാറില്ലാ. സേവാട്ട്, മറ്റു രാഷ്ട്രീീയ, �ാമുദിായിക, 
�ാമൂഹയപരിഗണനകൾ എന്നിവലെയല്ലാാം 
വാർഡ്് നിർണയലെത്തി �വാധാീനിക്ക്ാറുണ്ടി്. 
അവ പ�സേ�ാഴും ജ�ത്തിിലെന്റ ഒഴുക്കുരീതിി
കലെളിയും വിനയാ��ംവിധാാനങ്ങലെളിയും 
കണക്ക്ിലെ�ടുക്ക്ാലെതിയുമായിരിക്കും. വിവി
ധാങ്ങളിായ വിക�ന പ്രതിി�ന്ധിികലെളി 
മുറിച്ചു കടിക്കുവാൻ ജ�ലെത്തി കൂടിി അവയുലെടി 
�മഗ്രാതിയിൽ പ്രകൃതിിയിലെ� രീതിികൾക്ക്
നു�രിച്ച് ലൈകകാരയം ലെ�യ്യാണലെമന്ന കാഴ്ച
�ാടിാണ് തുടിർന്നുണ്ടിായതി്. അങ്ങലെന മനു
ഷയനിർമ്മിതിമായ അതിിർത്തിികൾക്കുള്ളിൽ 

നീലെരാഴുക്ക്ിലെന ഒതുക്കുവാൻ കഴിിയില്ലാ 
എന്ന കാരയവുംം മനസ്സിി�ാക്ക്ലെ�ട്ടു.

തിാലെഴി�റയുന്ന വിവിധാ ഘടികങ്ങൾ 
കൂടിി പരിഗണിച്ചാൽ മാത്രിസേമ സുസ്ഥാിര 
വിക�നം സേനടിാൻ കഴിിയുകയുള്ളൂ എന്നതും 
പ്രധാാനമാണ്.
l ��യ ജന്തുജാ��മ്പിത്തി് �ംരക്ഷിക്കു

വാൻ വർദ്ധിച്ച സേതിാതിിൽ എല്ലാായ് സേ�ാ
ഴും ജ�ം  നി�നിർത്തുക

l ജ�ാംശവുംം ലൈജവാംശവുംം കൂടുതി�ായി 
�ംരക്ഷിക്കുക.

l മലെണ്ണാ�ി�്, മണ്ണിടിിച്ചിൽ, ഉരുൾലെപാ
ട്ടൽ എന്നിവയുലെടി സേതിാതി് പരമാവധാി 
കുറയ്ക്കുക.

l മണ്ണിലെന്റ അമ്ല-ക്ഷാര �വഭ്യാവത്തിിലെ� 
�ന്തു�നാവസ്ഥാ ഉറ�ാക്കുക.

l വരൾച്ച പ്രളിയം ലെവള്ളലെ�ാക്ക്ം 
എന്നിവ നിയന്ത്രിിക്കുക.

l ഉപരിതി� നീലെരാഴുക്ക്ിലെന്റ സേവഗതി കുറ
യ്ക്കുക.

l ഭൂജ��മ്പിത്തിിലെന്റ സേതിാതി് വർദ്ധി�ി
ക്കുക.

l കുടിിലെവള്ളം, കൃഷി, ജ�സേ��നം, 
വയവ�ായം, ആസേരാഗയം, പരിസ്ഥാിതിി 
�ംരക്ഷണം എന്നിവയ്ക്കാാവശയമായ 
ജ�ം എല്ലാാകാ�വുംം ഉറപ്പുവരുത്തുക.

l മണ്ണിലെന്റ �വാഭ്യാവിക ഉൽ�ാദിനക്ഷമ
തിയും തുടിർവളിർച്ച �ാധായതികളുംം പരി
സേപാഷി�ിക്കുക.

l പ്രകൃതിി വിഭ്യവ പരിപാ�നം, ആവാ� 
വയവസ്ഥാകളുംലെടി �ംരക്ഷണം എന്നിവ 
നടി�ി�ാക്കുക.

l. വിക�നത്തിിന് തുടിർ വളിർച്ച �ാധായതി 
(സുസ്ഥാിരതി, Sustainability) ഉണ്ടിാ
ക്കുക.

l പ്രാസേദിശികവരുമാന, ലെതിാഴിിൽ  �ാധായ
തികൾ പരമാവധാി ഉയർത്തുക.

l പ്രകൃതിിക്ക്നുസേയാജയമായ �ാസേങ്കിതിിക 
രീതിികൾ പരമാവധാി പ്രസേയാജനലെ�ടു
ത്തുക.
മുകളിിൽ സൂ�ി�ിച്ച കാരയങ്ങൾ പരിഗ

ണിക്കുസേമ്പിാൾ വിക�നപ്രവർത്തിനങ്ങൾ
ക്ക്് �ി� അടിിസ്ഥാാന തിതിവങ്ങളുംം ആവശയ
മാണ്

 
സുസ്ഥാിരിത (Suatainibiliy)

ഏലെതിാരു പ്രസേദിശത്തിിലെന്റയും വിക
�നലെത്തി രണ്ടിായി കാണാവുംന്നതിാണ്. 
ധാ ാര ാ ളി മ ായ  ബ ാ ഹ യ ന ി സേ ക്ഷ പ ങ്ങ ൾ 
(External Inputs) നൽകി ഉൽ�ാ
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ദിനക്ഷമതി കുറഞ്ഞി കാ�യളിവുംകളിിൽ 
ധാാരാളിമായി വർദ്ധി�ിക്കുക എന്നതിാണ് 
ഒരു രീതിി. രാ�വളിങ്ങൾ, കീടിനാശിനികൾ, 
യന്ത്രിവൽക്ക്രണം, മറ്റി് ഘടികങ്ങൾ എന്നി
വയിലൂലെടിലെയല്ലാാം ഓസേരാ പ്രസേദിശലെത്തിയും 
പരമാവധാി വസ്തുക്ക്ൾ ഉതി്പാദിി�ിക്കുക 
എന്നതിാണ് �മീപനം

രണ്ടിാമലെത്തി രീതിിയിൽ മണ്ണിലെന്റ 
�വാഭ്യാവിക (ലൈന�ർഗിക) ഉൽ�ാദിന 
കഴിിവ് നി�നിർത്തുകയും എല്ലാാ കാ�സേത്തി
ക്കുമുള്ള തുടിർവളിർച്ച �ാധായതി ഉറ�ാക്കുക
യും ലെ�യ്യുക എന്നതിാണ് പ്രധാാനം. തിാൽ
ക്ക്ാ�ിക ഉതി്പാദിനക്ഷമതിയ്ക്കുപരിയായി 
സുസ്ഥാിരമായ നി�നിൽ�ാണ് കണക്ക്ി
ലെ�ടുക്കുന്നതി്. അസേതി�മയം എല്ലാാസേയ്പിാ
ഴും ഉൽ�ാദിനക്ഷമതിയും തുടിർവളിർച്ച 
�ാധായതിയും ലെകാണ്ടുംവന്നു സുസ്ഥാിരതി സേനടു
കലെയന്ന തിതിവമാണ് നീർത്തിടിാധാിഷ്ഠിിതി പരി
പാടിികളിിലൂലെടി ഉസേ�ശിക്കുന്നതി്. അസേ�ാൾ 
ഓസേരാ പ്രസേദിശസേത്തിക്കുമുള്ള ബാഹയനി
സേക്ഷപ ഘടികങ്ങൾ, �ാസേങ്കിതിിക രീതിികൾ, 
വിത്തിിനങ്ങൾ, കീടിനാശിനികൾ, വളിപ്ര
സേയാഗ ഘടികങ്ങൾ, രീതിികൾ എന്നിവലെയ
ല്ലാാം പരിഗണിസേക്ക്ണ്ടിിവരും. അനുസേയാജയ
മായ നി�യിൽ മാത്രിം ബാഹയനിസേക്ഷപ 
ഘടികങ്ങൾ എന്നതിാണ് അടിിസ്ഥാാന 
തിതിവം.

തു�ോതയും� �ീതിപൂർ�കതയും� 
(Equality and Equity)

ഓസേരാ പ്രസേദിശലെത്തിയും ജനങ്ങൾ
ക്ക്് അതിാതിിടിങ്ങളിിലെ� വിഭ്യവങ്ങളുംലെടി
യും വിക�ന ഫ�ങ്ങളുംലെടിയും മുകളിിൽ 
തു�യമായ അവകാശമുണ്ടി്. അവ നടിക്ക്
ണലെമങ്കിിൽ നീതിിപൂർവകമായ �ഭ്യയതിാ 
�ംവിധാാനമാവശയമാണ്. ഭൂമിയിൽ ഓസേരാ 
പ്രസേദിശവുംം മലെറ്റിാന്നിലെന്റ തുടിർച്ചയായതിി
നാൽ വിവിധാ പ്രസേദിശങ്ങളിിൽ നടിക്കുന്ന 
ഇടിലെപടിലുകളുംലെടി ഗുണസേദിാഷഫ�ങ്ങൾ 
ആ പ്രസേദിശലെത്തി ഒന്നാലെക �വാധാീനിക്കുന്ന
തിാണ്. പസേക്ഷ നി�വിൽ വാർഡ്് അടിിസ്ഥാാ
നത്തിിലെ�ാലെക്ക് കാരയങ്ങൾ നടിക്കുസേമ്പിാൾ 
അത്തിരം തു�യതിയും നീതിിയും ഉറ�ാക്ക്ണ
ലെമന്നില്ലാ. കുന്നിൻ പ്രസേദിശങ്ങളിിൽ നടിക്കുന്ന 
മണ്ണ്, ജ� ലൈജവ�ംരക്ഷണപരിപാടിിക
ളുംലെടി ഗുണഫ�ം കൂടുതിൽ �ഭ്യിക്കുന്നതി് 
�രിവുംകളിിലും തിാഴി് വരകളിിലുമായിരിക്കും. 
മുകൾ പ്രസേദിശങ്ങളിിലെ� പ്രവർത്തിനഫ�
മായി തിാലെഴി ഭ്യാഗങ്ങളിിലെ� കിണറുകൾ, 
കുളിങ്ങൾ, നദിികൾ, സേതിാടുകൾ എന്നിവ

യിൽ ജ�ത്തിിലെന്റ അളിവ് വർദ്ധിച്ചാൽ 
അവലെയാന്നും ഇല്ലാാത്തി ഉയർന്ന പ്രസേദിശ
ങ്ങളിിലുള്ളവർക്കും ആ വർദ്ധിച്ച ജ�ത്തിിൽ 
അവകാശമുണ്ടിാകുസേമ്പിാഴിാണ് തു�യതിയും 
നീതിിയുലെമല്ലാാം നടി�ി�ാകുന്നതി്. �രിവ് 
ഇടിങ്ങളിിൽ മണ്ണ് �ംരക്ഷിക്ക്ലെ�ടുസേമ്പിാൾ 
ഒന്നും ലെ�യ്യാാതിിരുന്നാലും തിാഴി് വരകളിിൽ 
അവയുലെടി ഗുണം �ഭ്യിക്കും. സേദിാഷങ്ങൾ 
ഉലെണ്ടിങ്കിിൽ അവയുലെടി ഫ�വുംം ഉണ്ടിാകും. 
ഇവലെയല്ലാാം കൃതിയമായി കണക്ക്ാക്ക്ലെ�ടി
ണലെമങ്കിിൽ പ്രകൃതിിദിത്തി വിക�ന യൂണി
റ്റുകളിായ നീർത്തിടിങ്ങലെളി തിലെന്ന അടിിസ്ഥാാ
നമാക്ക്ിയാലെ� കഴിിയുകയുള്ളൂ. തി�ക്കുളിം 
ഒരു വാർഡ്ിലും, സേതിാടുകളുംം വയലുകളുംം 
പ� വാർഡുകളിിലും ആയിരിക്കുകയും, 
വാർഡുകൾക്ക്് വയതിയസ്തി പരിപാടിികൾ 
ആവുംകയും ലെ�യ്ത്ാൽ  വി�ാരിക്കുന്ന ഫ�ം 
ഉണ്ടിാവുംകയില്ലാ.

 ഓസേരാ പ്രസേദിശങ്ങളിിലെ�യും വായു, 
കാറ്റി്, സൂരയപ്രകാശം, മണ്ണ്, ലെവള്ളം, മൺതി
രങ്ങൾ, �രിവ്, ഭൂമിയുലെടി കിടി�്, പാറയുലെടി 
ഘടിന എന്നിവലെയല്ലാാം അനു�രിച്ചാണ് 
ഉൽ�ാദിനക്ഷമതി നിർണ്ണയിക്കുന്നതി്. 
ഇവലെയാന്നും തിലെന്ന വാർഡ്് അടിിസ്ഥാാ
നത്തിിൽ ഒതുക്ക്ാവുംന്നസേതിാ നിയന്ത്രിിക്ക്ാ
വുംന്നസേതിാ അല്ലാ. ആയതിിനാൽ ഇവയുലെടി 

�വാഭ്യാവിക പ്രകൃതിി അതിിരുകൾ പരിഗ
ണിച്ചുലെകാണ്ടുംള്ള വിക�നത്തിിനു മാത്രിസേമ 
നീതിിയും തു�യതിയും ഉറ�ാക്ക്ാനാവുംകയുള്ളൂ.

ജി�ങ്ങളുലെട ന്യോ�തൃതം� 
(People's Leadership)

ജനങ്ങളുംലെടി പങ്കിാളിിത്തിവുംം (Peoples 
Partnership) സേനതൃതിവവുംം വളിലെര പ്രധാാ
നമാണ്. (People's Leadeship) ഒരുവയ
ക്തിലെയ �ംബന്ധിിച്ചിസേത്തിാളിം നി�വിൽ 
തിലെന്റ വാർഡ്ി�ല്ലാാത്തി ഒരു പ്രകൃതിി 
വിഭ്യവലെത്തി പരിഗണിക്കുവാൻ പ�സേ�ാഴും 
കഴി ിയാറ ില്ലാ .  ജ�ക്ഷാമമുണ്ടിായാലും  
രാഷ്ട്രീീയ, നിയമപ്രശ്നങ്ങളുംമുണ്ടിാകാം. വിഭ്യ
വങ്ങൾക്ക്് ഭൂമിയിൽ തുടിർച്ചയുള്ളതിിനാൽ 
കൃതിയമായ ജനങ്ങളുംലെടി സേനതൃതിവം ഓസേരാ 
പ്രസേദിശലെത്തിയും �ംരക്ഷണത്തിിനുസേവ
ണ്ടി എല്ലാായിടിത്തും അനുവദിിക്ക്ണലെമ
ങ്കിിൽ വാർഡ്് അതിിരുകൾസേപാലുള്ള 
പരിഗണന പാടിില്ലാ. ഉയർന്നതും, ലെ�രി
വുംള്ളതും, തിാഴ്ന്നതുമായ പ്രസേദിശങ്ങളിിലെ� 
ജനങ്ങളുംലെടി കൂട്ടായ്മയിലൂലെടി  മാത്രിലെമ �മഗ്രാ 
വിഭ്യവ�ംരക്ഷണം �ാധായമാവുംകയുള്ളൂ. 

അനുന്യോയി�ജിോമ�യി 
സ്�ന്യോ�തിക�ിദിോ

 സൂക്ഷ്മതി�ത്തിിൽ സേപാലും വ�ിയ 
വയതിയാ�മുള്ള ഭൂപ്രസേദിശങ്ങളിായതിിനാൽ 
ഓസേരാ പ്രസേദിശസേത്തിക്കുള്ള �ാസേങ്കിതിികവി
ദിയകളുംലെടി തിിരലെഞ്ഞിടുപ്പും പ്രസേയാഗവുംം പ്ര
ധാാനമാണ്. പരമ്പിരാഗതിമായ അറിവുംകൾ, 
�ാസേങ്കിതിിക രീതി ികൾ,  പ്രാസേദിശിക 
രീതിികൾ, ആധുനിക �ാസേങ്കിതിിക വിദിയകൾ, 
എന്നിവലെയല്ലാാം നി�വിലുണ്ടി്. ഇവയിൽ 
ഏലെതിാലെക്ക് സേവണലെമന്നും �ംസേയാജിതി 
രീതിികൾ ആകാസേമാ എലെന്നാലെക്ക് തിീരുമാ
നിസേക്ക്ണ്ടിതി് പ്രധാാനമാണ്. അവ വാർഡ്് 
അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ ആകുസേമ്പിാൾ പ്രകൃതിി
യുലെടി ഘടികങ്ങൾക്ക്് സേവണ്ടിത്രി പരിഗണന 
�ഭ്യിക്ക്ണലെമന്നില്ലാ.

സ്ത്രീീ സുരിക്ഷ (Women’s 
Security)

പ്ര കൃ തി ി  വ ി ഭ്യ വ ങ്ങ ളി ി ലു ണ്ടി ാ കു ന്ന 
ഏലെതിാരു കുറവുംം കൂടുതിൽ ബാധാിക്കുന്നതും 
നി�വിലെ� �ാഹ�രയത്തിിൽ സ്ത്രീീകലെളി
യാണ്. സേപാഷകാഹാരക്കുറവ്, ജ�ക്ഷാമം, 
ഭ്യക്ഷയധാാനയങ്ങളുംലെടി ക്ഷാമം എന്നിവലെയ
ല്ലാാം ആദിയമായി ബാധാിക്കുന്നതി് സ്ത്രീീകലെളി 

ഓദേരാ പ്രദേ�ശങ്ങളീിചെ�യും വിായു, 
കാറ്റി്, സൂരയപ്രകാശം, മിണ്ണ്, 

ചെവിള്ളം, മിണ്തിരങ്ങള്, �രിവി്, 
ഭൂമിിയുചെട കിടപ്പ്്, പാറിയുചെട 

ഘടന എംന്നിിവിചെയല്ലാം അംനുസ
രിച്ച്ാണ് ഉല്പ്പ്ാ�നക്ഷംമിതി 

നിര്ണ്ണയിക്കുംന്നിതി്. ഇവിചെയാന്നും 
തിചെന്നി വിാര്ഡീ് അംടിസ്ഥാാന

ത്ത്ില് ഒതുക്കാാവുംന്നിദേതിാ നിയന്ത്രിി
ക്കാാവുംന്നിദേതിാ അംല്ല. ആയതിി
നാല് ഇവിയുചെട സവാഭാവിിക 

പ്രകൃതിി അംതിിരുകള് പരി�ണിച്ചും
ചെകാണ്ടുള്ള വിികസനത്ത്ിനു 
മിാത്രദേമി നീതിിയും തു�യതിയും 

ഉറിപ്പ്ാക്കാാനാവുംകയുള്ളൂ.
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തിലെന്നയാണ്. ധാാരാളിം പച്ചക്ക്റികൾ, മറ്റി് 
ഭ്യക്ഷയ�ാധാനങ്ങൾ എന്നിവ സു�ഭ്യമാക്ക്ി
യാൽ മാത്രിസേമ സ്ത്രീീകളുംലെടി സുരക്ഷ കൂടുതിൽ 
ഉറ�ാക്കുവാൻ കഴിിയുകയുള്ളൂ.

പ്രാകൃതി �ിഭ്യാ� പരിിപ���� 
(NaturalResourses 
management)

ഒരിഞ്ചു കനത്തിിൽ �വാഭ്യാവികമായി 
മണ്ണുംണ്ടിാകുവാൻ ആയിരം വർഷം സേവണം. 
അവ മലെണ്ണാ�ി�ിലൂലെടി നഷ്ടിമാവാൻ 
ശരാശരി നാലുവർഷം മതിി. ഒരു ലെഹക്ടർ 
വന ആവാ�വയവസ്ഥാ 32,000 ഘന കിസേ�ാ
മീറ്റിറും 10 ലെ�ന്റ ് വയൽ 1,60,000 �ിറ്റിറും 
മഴിലെവള്ളലെത്തി ഉൾലെക്ക്ാള്ളും. അന്തരീ
ക്ഷത്തിിലെ� വർദ്ധിച്ച കാർബൺഡ്സേയാ
ലൈക്സിഡ്് കരുതിിവയ്ക്കാാൻ ധാാരാളിം ��യ�
മ്പിത്തും മണ്ണുംം ആവശയമാണ്. ലൈജവാംശമു
ള്ള മണ്ണിൽ മാത്രിസേമ ധാാരാളിമായി ലെവള്ളം 
സേവനൽക്ക്ാ�ങ്ങളിിസേ�ക്കും കരുതിി വയ്ക്കു
വാൻ കഴിിയുകയുള്ളൂ. നദിികളിിൽ സേവനൽ
ക്ക്ാ�ങ്ങളിിൽ മിനിമം നീലെരാഴുക്ക്ിനുള്ള 
ജ�ം ആവശയമാണ്. ഇലെല്ലാങ്കിിൽ നദിി വറ്റിി 
സേപാകാനും �ാധായതിയുണ്ടി്. കാവുംകൾ, 
ജ��ംഭ്യരണിയും അന്തരീക്ഷവായുവിലെന്റ 
ശുദ്ധിയും �ന്തു�ിതിാവസ്ഥായും നി�നിർ
ത്തുന്നവയാണ്. പ്രകൃതിിയിലെ� ഓസേരാ വിഭ്യ
വങ്ങലെളിയും �മഗ്രാമായി �ംരക്ഷിക്കുവാൻ 
വാർഡ്് തി�ത്തിിൽമാത്രിം കഴിിയുകയില്ലാ.

ന്യോകരിളത്ത്ിലെ� 
സ്�ിന്യോശഷതകൾ
l ഭൂപ്രകൃതിിയുലെടി കിടി�് സൂക്ഷ്മതി�ത്തിിൽ 

സേപാലും �മതു�ിതിമല്ലാ.
l �രിവിന് വ�ിയ പ്രാധാാനയമാണുള്ളതി്. 

വിശാ�മായ ഭൂപ്രസേദിശങ്ങൾ കുറവാണ്.
l ഭൂവ ിഭ്യാഗങ്ങൾ തുണ്ടുംവൽക്ക്രിക്ക്

ലെ�ട്ടവയാണ്
l വർഷത്തിിൽ 120 ദിിവ�ം മാത്രിസേമ മഴി 

�ഭ്യിക്കുകയുള്ളൂ. 365 ദിിവ�വുംം ജ�ം 
ആവശയമാണ്

l മഴി ദിിനങ്ങളിിൽ ഏതിാനും മണിക്കൂർ 
മാത്രിസേമ മഴി �ഭ്യിക്കുന്നുള്ളൂ. വർഷ
ത്തിിൽ തുടിർച്ചയായി ലെപയ്യുന്നു എന്ന 
കണക്ക്ിൽ സേനാക്കുസേമ്പിാൾ 30-40 
മണിക്കൂർ ലെകാണ്ടി് എല്ലാാ മഴിയും �ഭ്യി
ക്കുന്നുലെവന്നും സേവണലെമങ്കിിൽ പറയാവും
ന്നതിാണ്. 

l മണ്ണിലെന്റ ആഴിം കുറവായതിിനാൽ 
ശക്തമായ മഴി ലെപയ്ത്ാലും ഒസേര�മയം 

മണ്ണിനടിിയിൽ കരുതിിവയ്ക്കാാനാവില്ലാ. 
ഉപരിതി� നീലെരാഴുക്ക്് വർദ്ധിക്കുന്ന
തിിനാൽ ഉരുൾലെപാട്ടൽ, മലെണ്ണാ�ി�്, 
മണ്ണിടിിച്ചിൽ, ലെവള്ളലെ�ാക്ക്ം, പ്രളിയം 
എന്നിവ �ംഭ്യവിക്ക്ാവുംന്നതിാണ്

l മഴി�ീ�ൺ, മഴിദിിനങ്ങൾ, മഴി മണിക്കൂർ 
എന്നിവയിൽ വ�ിയ മാറ്റിം ഉണ്ടിാകുന്നു. 
കുറഞ്ഞി സ്ഥാ�ത്തി് കുറഞ്ഞി കാ�യളി
വിൽ വർദ്ധിച്ച മഴി എന്നതിാണ് പുതിിയ 
രീതിിയായി കാണുന്നതി്.

l �വാഭ്യാവിക വനങ്ങൾ, കാവുംകൾ, 
മ�കൾ, കുന്നുകൾ, വയലുകൾ തിണ്ണീർ
തിടിങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കുറവുംം മ�ിനീ
കരണവുംണ്ടിാകുന്നു.

l ഭൂവിനിസേയാഗം വളിലെര ��നാത്മക
മാണ്.

l. ഭൂമിലെയ നിര�ാക്ക്ി  മാത്രിമുള്ള നിർമ്മാ
ണരീതിികൾ.

l മഴിത്തുള്ളികളുംലെടി കനത്തിിൽ ഉണ്ടിാകു
ന്ന വർദ്ധനവ്.

l മഴിലെവള്ള �ംഭ്യരണം, കൃത്രിിമ ഭൂജ� 
പരിപാ�നം, മണ്ണ്, ജ�, ലൈജവപരി
സ്ഥാിതിി �ംരക്ഷണം എന്നിവയിലുണ്ടിാ
കുന്ന കുറവ്.

l ബഹുവിളികളിിൽ നിന്ന് ഏകവിളികളിി
സേ�ക്കുള്ള മാറ്റിം.

l ഭ്യക്ഷയവിളികലെളിക്ക്ാൾ നാണയവിളികൾ
ക്കുള്ള പ്രാധാാനയം.

l അമിതിമായ രാ�വളി കീടിനാശിനി 
പ്രസേയാഗം

l ഭൂ�ാക്ഷരതി, നീർത്തിടി�ാക്ഷരതി 
എന്നിവയുലെടിഅഭ്യാവം
 മുകളിിൽ സൂ�ി�ിച്ച വിവിധാ ഘടിക

ങ്ങൾ പരിഗണിക്കുസേമ്പിാൾ �മഗ്രാവുംം 
ശാസ്ത്രീീയവുംമായ പ്രകൃതിിവിഭ്യവ പരിപാ
�നവുംം മണ്ണ്, ജ�, ലൈജവ�ംരക്ഷണ 
പരിപാടിികളിിലൂലെടിയും മാത്രിസേമ നി�വിലെ� 
ലെവല്ലുവിളിികലെളി മറികടിക്ക്ാൻ ആവുംകയുള്ളൂ. 
അതിിനാവലെട്ട ഏറ്റിവുംം ��നാത്മകമായി 
ജ� വിഭ്യവലെത്തി ലൈകകാരയം ലെ�സേയ്യാണ്ടിതു
ണ്ടി്. ഒഴുകുന്ന ലെവള്ളത്തിിനും വയാപിക്കുന്ന 
ജ�സേ�ാതിസ്സുകൾക്കും വാർഡ്തിിരുകൾ 
ബാധാകമല്ലാ. ജ�ത്തിിന് അതി് മനസ്സിി�ാവും
കയില്ലാ. ജ�ത്തിിനറിയാവുംന്ന ഏക കാരയം 
ഭൂമിയിൽ മഴിയായും മഞ്ഞിായും എത്തിിക്ക്ഴിി
ഞ്ഞിാൽ മറ്റി് ഭ്യൗതിികഘടികങ്ങൾക്കും �ാഹ
�രയങ്ങൾക്കുമനു�രിച്ച് �ഞ്ചാാരം നടിത്തുക 
എന്നതി് മാത്രിം. ഒഴുകുവാൻ �ാഹ�രയമു
ലെണ്ടിങ്കിിൽ ഒഴുകും. കരഭ്യാഗങ്ങളിിൽ ലെകട്ടികി
ടിന്നാൽ ബാഷ്പീീകരിച്ചും നീർവാഴ്ചയിലൂലെടിയും 
എല്ലാാം നഷ്ടിമാകും.

സുസ്ഥാിര വിക�നത്തിിനായി മൂന്നു 
സേപലെര ലൈകകാരയം ലെ�യ്യാണം. രണ്ടിാൾക്ക്് 
�ഞ്ചാാരം ഇല്ലാ (മണ്ണ്, ലൈജവ�മ്പിത്തി് ) 
പിലെന്ന �ഞ്ചാരിക്കുന്ന ജ�ലെത്തിയാണ് 
പിടിിസേക്ക്ണ്ടിതി്. അതിിലെന റവനൂ ഭ്യരണ 
അതിിർത്തിിക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കുവാൻ കഴിിയില്ലാ. 
അവിലെടിയാണ് ഒഴുകുന്ന നീരിലെന്റ (ലെവള്ള
ത്തിിലെന്റ) അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ കൂടിി വിക�നം 
സേവണലെമന്ന കാഴ്ച�ാടി് പ്ര�സ്തിമാകുന്നതി്.

ഓടുന്ന ലെവള്ളലെത്തി നടിത്തിണം, നടിക്കു
ന്നവലെയ നിർത്തിണം, നിൽക്കുന്നവലെയ  
ഇരുത്തിണം, ഇരിക്കുന്നവലെയ കിടിത്തിണം,  
കിടിക്കുന്നവലെയ പരമാവധാി മണ്ണിലും ഭൂമിക്ക്
ടിിയിലും കടിത്തിിവിടിണം. അതിിനു പറ്റിിയ 
ഏറ്റിവുംം നല്ലാ വിക�ന യൂണിറ്റുകളിാണ് 
ലെ�റുതും വലുതുമായ നീർത്തിടിങ്ങൾ.

എ��ണ് �ീർത്ത്ട� 
(Water Sheds)

ഭൂമിലെയ കര, കടിൽ എന്നിങ്ങലെന 
രണ്ടിായി തിരം തിിരിക്ക്ാവുംന്നതിാണ്. കരലെയ 
പർവ്വതിങ്ങൾ, പീഠിഭൂമികൾ, മരുഭൂമികൾ 
എന്നിവലെയാലെക്ക് ആയി തിിരിക്ക്ാവുംന്ന
തിാണ്. പിലെന്ന കുന്നുകൾ, മ�കൾ, �രിവ്, 
ഇവലെയാലെക്ക് കൂലെടിയുണ്ടി് .  എന്നാൽ 
ലെവള്ളലെത്തി അടിിസ്ഥാാനമാക്ക്ിയും കരഭ്യാ
ഗലെത്തി രണ്ടിായി തിിരിക്ക്ാം. വർഷത്തിിൽ 
നലെല്ലാാരു കാ�വുംം ലെവള്ളം കാണുന്നവ
യാണ് തിണ്ണീർത്തിടിങ്ങൾ. കായലുകൾ,കു
ളിങ്ങൾ, തിടിാകങ്ങൾ, വയലുകൾ, എന്നി
വലെയല്ലാാം ഈ വിഭ്യാഗത്തിിലുൾലെ�ടുന്നു. 
ഇലെതില്ലാാം കഴിിഞ്ഞിാലും മഴിലെപയ്യുസേമ്പിാൾ 
വീഴുന്ന ലെവള്ളത്തിിലെന്റ നീലെരാഴുക്ക്് വിനയാ
�രീതിികൾക്ക്നു�രിച്ചും കര ഭ്യാഗങ്ങലെളി 
വിവിധാ പ്രസേദിശങ്ങളിായി മനസ്സിി�ാക്ക്ാവും
ന്നതിാണ്.

ഭൂമി പരന്ന് വിശാ�മായി കിടിന്നിരു
ന്നുലെവങ്കിിൽ ലെവള്ളം വീഴുന്നതിിലെന്റയും 
ഒഴുകുന്നതിിലെന്റയും അതിിരുകൾ ഒന്നും 
സേവർതിിരിക്കുവാൻ കഴിിയില്ലാായിരുന്നു. 
എന്നാൽ നി�വിൽ നിസേ�ാന്ന(ഉയർച്ച
തിാഴ്ചകൾ) ഭൂമിയായതിിനാൽ സേകരളിം 
സേപാലുള്ള സ്ഥാ�ങ്ങളിിൽ ധാാരാളിം നദിികളുംം 
സേതിാടുകളുംം ലെ�റു�ാലുകളുംം ഒലെക്ക് ഉണ്ടിായി. 
അവലെയാലെക്ക് ലെപാതുവായി നീലെരാഴുക്ക്് 
എന്ന് പറയാവുംന്നതിാണ്. ഉയർച്ചതിാഴ്ചകളും
ള്ള പ്രസേദിശങ്ങളിിൽ ഏലെതിാരു നീലെരാഴുക്ക്് 
കണക്ക്ിലെ�ടുത്തിാലും അവയ്ക്കാ് ചുറ്റും അവയി
സേ�ക്ക്് മഴിലെവള്ളം നൽകുകയും അവയിൽ 
നിന്നുള്ള ജ�ം �ഭ്യിക്കുകയും ലെ�യ്യുന്ന ഒരു 
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ഭൂഭ്യാഗം കാണാവുംന്നതിാണ്.  അത്തിരം 
പ്രസേദിശലെത്തി നീർത്തിടിം എന്ന് പറയാം.  
നീലെരാഴുക്ക്ിന് ചുറ്റുമുള്ള മഴിയിടിമാണ് 
തിീർത്തിടിം. ഒരു നദിിക്ക്് ചുറ്റും നദിിയിസേ�ക്ക്് 
ലെവള്ളം നൽകുന്ന ലെ�റുസേതിാടുകളുംം നീർ
�ാലുകളുംം കാണും. നിരവധാി ലെ�റുസേതിാ
ടുകളുംം �ാലുകളുംം സേ�രുന്ന നദിിയുലെടിയും 
അവയുലെടി ചുറ്റുമുള്ള പ്രസേദിശലെത്തിയും 
നദിീതിടിം എന്നാണ് വിളിിക്കുന്നതി്. അമ്പിതിി
നായിരം ലെഹക്ടറി�ധാികം ഭൂപ്രസേദിശങ്ങൾ 
നദിിക്കു ചുറ്റുമുലെണ്ടിങ്കിിൽ അതിിലെന വൻനീർ
ത്തിടിം (Macro watershed)അഥാവാ 
നദിീതിടിം (River bank) എന്നും പറയുന്നു. 
സേവലെറാരു തിരത്തിിൽ പറഞ്ഞിാൽ 50,000 
ലെഹക്ടർ പ്രസേദിശലെത്തി മഴിലെവള്ളമാണ് 
പ്രസ്തുതി നദിിയിലൂലെടി ഒഴുകി കടി�ിസേ�ാ, 
കായ�ിസേ�ാ സേ�രുന്നതി്. അതിിനപ്പുറത്തു
ള്ളവ സേവലെറ ഒരു നദിിയിലൂലെടി ആയിരിക്കും 
�ഞ്ചാരിക്കുന്നതി്. നദിിയുലെടി ആരംഭ്യസ്ഥാ�ം 
മുതിൽ ഒഴുകുന്ന ഇടിങ്ങളുംം സേ�ർത്തി് അടുത്തി 
ജ�സേ�ാതിസ്സുകളിിൽ പതിിക്കുന്ന സ്ഥാ�ം 
വലെരയാണതി്.

നിരവധാി ലെ�റുസേതിാടുകൾ സേ�ർന്നാണ്  
ഒരു നദിീവയവസ്ഥാ ഉണ്ടിാകുന്നതി്. മിക്ക്വാറും 
സേതിാടുകൾ ഉയർന്ന ഭ്യാഗങ്ങളിിൽ നിന്നാ
യിര ിക്കും ആരംഭ്യ ിക്കുന്നതി് .  അത്തിരം 
സേതിാടുകളുംലെടി പ്രധാാന ധാർമ്മം അടുത്തി 
നീലെരാഴുക്ക്ിസേ�ക്ക്് ജ�ം ഒഴുക്ക്ി നൽകു
കലെയന്നതിാണ്. ആദിയമായി ഒരു സേതിാസേടിാ 
നീർച്ചാസേ�ാ രൂപലെ�ടുത്തുന്നതിിന് ഒന്നാം 
നിരച്ചാൽ (Ist order Stream) എന്നാണ് 
പറയുന്നതി്. രണ്ടിിടിങ്ങളിി�ായി കരയിൽ 
രൂപലെ�ട്ട രണ്ടി് ഒന്നാം നിരച്ചാൽ അനുകൂ
�മായ ഏസേതിാ സ്ഥാ�ത്തി് വച്ച് �ംഗമിച്ച് 
ഒന്നായി ഒഴുകും. �വാഭ്യാവികമായും 2 
ഒന്നാം നിരച്ചാലുകളിിലെ� മഴിലെവള്ളം ഒന്നിച്ചു 
വന്നതിിനാൽ �ാ�ിലെന്റ നീളിവുംം വീതിിയും 
ആഴിവുംം ലെവള്ളത്തിിലെന്റ അളിവുംം കൂടുതി�ാ
യിരിക്കും. ഇവലെയ രണ്ടിാം നിരച്ചാൽ (IInd 

order Stream) എന്നാണ് വിളിിക്കുന്നതി്. 
ഇതുസേപാലെ� രണ്ടിിടിങ്ങളിിൽ ഉണ്ടിായ രണ്ടിാം 
നിരച്ചാലുകൾ രലെണ്ടിണ്ണം സേ�ർന്ന് മൂന്നാം 
നിരയായും (IIIrd order Stream) രണ്ടി്  
മൂന്നാം നിരകൾ സേ�ർന്ന് നാ�ാം നിരയായും 
(IVth order Stream) നാ�ാം നിരച്ചാ
ലുകൾ സേ�ർന്ന് അഞ്ചാാം നിരയായും (Vth 

order Stream) തുടിർന്ന് ആറും (VIth order 
Stream)ഏഴും (VII th order Stream)നിര
കളുംലെമാലെക്ക് കാണാവുംന്നതിാണ്.

ഓസേരാ നീർത്തിടിത്തിിനും മൂന്ന് ഭ്യാഗങ്ങൾ 
ഉണ്ടിാകാം. ജ�ാഗിരണ സേമഖ്യാ�, ജ� വയാ

നമ്പിർ വിഭ്യാഗം വിസ്തൃതിി 
ലെഹക്ടറിൽ

ആലെക

1 വൻനീർത്തിടിം   
(Macrowatershed)
നദിീതിടിം (River basin)

50,000 ത്തിിനു മുകളിിൽ 44

2 �ഘുനീർത്തിടിം 
(sub watershed)

10,000 ത്തിിനു മുകളിിൽ 152

3 ഉപനീർത്തിടിം 
(Milly watershed)

10,000 മുതിൽ 1000 വലെര 960

4 ലെ�റുനീർത്തിടിം 
(Mini watershed)

100 മുതിൽ 1000 വലെര 23,000

5. സൂക്ഷ്മ നീർത്തിടിം 
Micro watershed

100 നു തിാലെഴി .........

പനസേമഖ്യാ�, ജ�പതിന സേമഖ്യാ� എന്നിവ
യാണവ. ഒരു നീലെരാഴുക്കു മുതിൽ അടുത്തി 
നീ ലെര ാ ഴു ക്കു വ ലെര യു ള്ള  പ്ര സേ ദി ശ ങ്ങ ൾ 
മനസ്സിി�ാക്ക്ി നീർത്തിടി അതിിരുകൾ സേവർ
തിിരിക്ക്ാവുംന്നതിാണ്. ഉയർന്ന ഭ്യാഗങ്ങളിിൽ 
വീഴുന്ന മഴിലെവള്ളം പ� ഭ്യാഗങ്ങളിിസേ�ക്ക്് 
സേപാകുസേമ്പിാൾ അവയുലെടി ഭൂമിയിലെ� സ്ഥാ
�ാതിിരുകൾ മനസ്സിി�ാക്ക്ി അത്തിരത്തിിൽ 
നീലെരാഴുക്കുകലെളി  സേവർതിിരിക്കുന്നതിിനായു
ള്ള സേരഖ്യാകലെളി നീർമറി സേരഖ്യാകൾ (Water 
divide) അലെല്ലാങ്കിിൽ നീർവിഭ്യാജികകൾ 
എന്ന് പറയാവുംന്നതിാണ്. നീർമറിസേരഖ്യാ 
മുതിൽ തുടിങ്ങി മഴിലെവള്ളം ഒഴുകുന്ന സ്ഥാ
�ങ്ങലെളില്ലാാം കണക്ക്ാക്ക്ി അവ�ാനം 
നീരിലെന്റ ഒരു ഭ്യാഗലെമങ്കിിലും പതിിക്കുന്ന 
സ്ഥാ�ം വലെരയാണ് നീർത്തിടിം എന്നു 
കണക്ക്ാക്കുന്നതി്. ഇവ പ� വാർഡുകൾ, 
പഞ്ചാായത്തുകൾ, ജില്ലാകൾ എന്നിവയിലൂലെടി
ലെയാലെക്ക് ഒഴുകാവുംന്നതിാണ്. നാം തിീർത്തി 
റവനൂ, ഭ്യരണ അതിിർത്തിികൾക്കുള്ളിലൂലെടി 
ഒഴുകുവാനും പരക്കുവാനും ലെവള്ളത്തിിനറി
യില്ലാ. അതുലെകാണ്ടുംതിലെന്ന നാം അറിയണം 
ലെ�റുതും വലുതുമായ നീർത്തിടിങ്ങളുംം, 
അവയുലെടി അതിിരുകളുംം, ജ� വയാപിതി 
പ്രസേദിശങ്ങളുംലെമാലെക്ക്. അവ ഏലെതില്ലാാം മറ്റു 
യൂണിറ്റുകളിിലൂലെടി ഒഴുകിയാലും ഒന്നിലെന്റ 
ഭ്യാഗമായി കണക്ക്ാക്കുവാൻ നമുക്ക്് 
കഴിിയണം. 

നീർത്തിടിാധാിഷ്ഠിിതി പ്രവർത്തിനങ്ങളിിൽ 
തിാലെഴി�റയുന്ന സേമഖ്യാ�കൾ പ്രധാാനമാണ്.

l മണ്ണ്, ജ�ം,ലൈജവ�ംരക്ഷണപരിപാ
ടിികൾ

l പ്രകൃതിി വിഭ്യവ പരിപാ�നപ്രവർത്തി
നങ്ങൾ

l പരിസ്ഥാിതിി �ംരക്ഷണ പദ്ധതിികൾ
l ആവാ�വയവസ്ഥാ പുനർ യൗവ്വന പ്ര

വർത്തിനങ്ങൾ
l വരുമാന വർദ്ധക പരിപാടിികൾ
l ലെതിാഴിിൽദിായക പ്രവർത്തിനങ്ങൾ
l സ്ത്രീീസുരക്ഷാ പരിപാടിികൾ
l പങ്കിാളിിത്തി പഠിനപ്രവർത്തിനങ്ങൾ
l പങ്കിാളിിത്തി വിഭ്യവ പരിപാ�നം
l ജനങ്ങളുംലെടി സേനതൃതിവം

ന്യോ��കത്ത്ിലെ�യും� 
ഭ്യാ�രിതത്ത്ിലെ�യും� 
മ�തൃക� പദ്ധതികൾ

ലെമക്സിിസേക്ക്ായിലെ� ലെടിാസേണാ ലെമസേക്ക്ാ
കയാച്ച് ലെമന്റ് പദ്ധതിി, ലെഡ്ാമിനിയൻ റി��ി
ക്ക്ിലെ� പരിപാടിികൾ, ഫി�ിലൈ�ൻ�ിലെ� 
മാഗാറ്റി് നീർത്തിടിസേപ്രാജക്റ്റി്, ബർക്ക്ിനഫാ
സേ�ായിലെ� സേപ്രാജക്റ്റുംം, ലൈ�നയിലെ� 
വുംഹുവപദ്ധതിി തുടിങ്ങിയവ പ്രധാാനലെ�ട്ടവ
യാണ്.

ഇന്തയയിൽ മഹാരാഷ്ട്രീയിലെ� റാ�
ഗാൺ�ിന്ധിി, മധായപ്രസേദിശിലെ� ജബുവ, 
രാജസ്ഥാാനിലെ� ആർവാർ, കർണാടിക
യിലെ� ലൈമറാഡ് സേപ്രാജക്ടുകൾ എന്നിവ പ്ര
ധാാനമാണ്. ഝാാർഖ്യാണ്ഡ്, ബീഹാർ എന്നീ 

സേകരളിത്തിിലെ� നീർത്തിടിങ്ങളുംലെടി  വിശദിാംശങ്ങൾ ചുവലെടി സേ�ർക്കുന്നു

*എല്ലാാ നദിികളിിലും 50,000 ലെഹക്ടറിനുമുകളിിൽ നീർത്തിടിമിലെല്ലാങ്കിിലും വൻ നീർത്തിടിത്തിി
�ാണ് ഉൾലെ�ടുത്തിിയിട്ടുള്ളതി്
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�ംസ്ഥാാനങ്ങളിിലുൾലെ�ട്ട ദിാസേമാദിർ തിാഴി് വ
രയിലെ� തുടിർച്ചയായ പ്രളിയത്തിിനു പരിഹാ
രമായി 1944-ൽ അസേമരിക്ക്ൻ ലെടിന്നീ�് 
വാ�ി അസേതിാറിറ്റിിയിൽ (1933-ൽ)  ഉണ്ടിായി
രുന്ന ഡ്�ു. എൽ. വൂർഡ്ൂൺ ഒരു പദ്ധതിി
യ്ക്കാ് രൂപം നൽകി. 1948 ജൂൺ ഏഴിിനാണ് 
ദിാസേമാദിർവാ�ി സേകാർ�സേറഷൻ രൂപീക
രിച്ചതി്. അന്നുമുതിൽ നദിീതിടി കാഴ്ച�ാടിിൽ 
പ്രവർത്തിനങ്ങൾ രാജയത്തി് ആരംഭ്യിച്ചുലെവ
ങ്കിിലും 1962-ലെ� റിവർ വാ�ി സേപ്രാജക്ടുസേളിാ
ടുകൂടിിയാണ് പ്രാധാാനയം �ഭ്യിച്ചു തുടിങ്ങിയതി്. 
1971-72 വർഷത്തിിൽ അതുവലെരയുണ്ടിായിരു
ന്ന ഗ്രാാമീണ പ്രവർത്തിികലെളില്ലാാം സേ�ർത്തി് 
നാ�ാം പഞ്ചാവത്സാര പദ്ധതിിക്ക്ാ�യളിവിൽ 
(1969-74) തിരിശു ബാധാിതി പ്രസേദിശങ്ങൾക്കുള്ള 
പദ്ധതിി രാജയത്തി് ആരംഭ്യിച്ചു (Desert 
Prone Area Programme). 1973- 74 
ൽ ആരംഭ്യിച്ച സേപ്രാജക്റ്റിിലെന്റ 50 ശതിമാനം 
സേകന്ദ്രീവിഹിതിമായിരുന്നു. അസേതിാലെടിാ�ം 
തിലെന്ന നദിീതിാഴ്വര സേപ്രാജക്ടുകളുംം (River 
Valley Projects) തുടിങ്ങിയിരുന്നു. 1974-
75 കാ�യളിവിൽ പശ്ചിമഘട്ട വിക�ന 
പരിപാടിികൾക്ക്് തുടിക്ക്ം കുറിച്ചു. 1977-
78 തിരിശുഭൂമി വിക�നപദ്ധതിി (Desert 
Development Programme) 1980-ൽ 
�ംസേയാജിതി നീർത്തിടിപരിപാ�നം, 
1982-ൽ ജ��ംഭ്യരണ പദ്ധതിി, 1987-ൽ 
വരൾച്ചബാധാിതി വിക�നപദ്ധതിി, 1989-
ൽ  �ംസേയാജിതി നീർത്തിടി പരിപാടിി 
(സേദിശീയ തിരിശു ഭൂമി വിക�ന സേബാർഡ്്), 
1990-91-ൽ മഴിലെയ ആശ്രയിച്ചു കൃഷി 
ലെ�യ്യുന്ന പ്രസേദിശങ്ങൾക്കുള്ള സേദിശീയനീർ
ത്തിടി പരിപാടിി. 1992-ൽ �ംസേയാജിതി 
തിരിശുഭൂമി വിക�ന പരിപാടിി. 1995-ൽ 
വിവിധാപദ്ധതിികൾ �ംസേയാജി�ിച്ച് ഹരി
യാ�ിസേപ്രാജക്ട് തുടിർന്ന് ഹരിയാ�ിയും മറ്റി് 
സേപ്രാജക്ടുകളുംം �ംസേയാജി�ിച്ചു ലെകാണ്ടുംള്ള 
�ംസേയാജിതി നീർത്തിടി പരിപാ�ന പദ്ധതിി 
എന്നിവലെയല്ലാാം നി�വിൽവന്നു.

ന്യോകരിളത്ത്ിൽ �ടന്ന 
പദ്ധതികൾ

1963-ൽ മണ്ണ് �ംരക്ഷണ വകു�ിലെന്റ 
ആരംഭ്യസേത്തിാടു കൂടിിയാണ് സേകരളിത്തിി
ലും ഇത്തിരം പ്രവർത്തിനങ്ങളിാരംഭ്യിച്ചതി്. 
സേകരളി �ാൻഡ്് ലെഡ്വ�പ്ലെമന്റ ് ആക്ട് പ്ര
കാരമാണ് ഇവ നി�വിൽ വന്നത്ി. പാ�ക്ക്ാട്ി 
ജില്ലായിലെ� കുന്താ നദിിയുലെടി നീർത്തിടി 
പരിപാ�ന പദ്ധതിി സേകരളിവുംം തിമിഴി് നാടും 
അന്തർ�ംസ്ഥാാന നദിീതിാഴ്ി വരാ �ംരക്ഷണ 

സേപ്രാജക്്റ്റി പ്രകാരം 1969-ൽ നടി�ി�ാക്ക്ിയസേതിാ
ലെടിയാണ് സേകരളിത്തിിൽ നീർത്തിടിാധാിഷ്ഠിിതി 
വിക�ന പരിപാടിികൾ ആരംഭ്യിച്ചത്ി. തുടിർന്്ന 
വിവിധാ വർഷങ്ങളിി�ായി നീർത്തിടിാധാിഷ്ഠിിതി 
സേകന്ദ്രീാവിഷ്കൃതി പദ്ധതിികലെളില്ലാാം തിലെന്ന 
സേകരളിത്തിിൽ പ�യിടിങ്ങളിി�ായി നടിക്കു
കയുണ്ടിായി. പശ്ചിമഘട്ട വിക�ന പരി
പാടിികളിിലുൾലെ�ടുത്തിി നിരവധാി മാതൃകാ 
പദ്ധതിികൾക്കുള്ള ശ്രമങ്ങളുംം നടിന്നിട്ടുണ്ടി്. 
ഇവകൂടിാലെതി അഹാഡ്്�് (അട്ട�ാടിി ഹിൽ 
ഏരിയ ലെഡ്വ�പ്ലെമന്റ ് ലെ�ാലൈ�റ്റിി), 
നബാർഡ്്, വിവിധാ തിസേ�ശ �വയംഭ്യരണ 
സ്ഥാാപനങ്ങൾ എന്നിവയുലെടി സേനതൃതിവ
ത്തിിൽ നീർത്തിടിാധാിഷ്ഠിിതി വിക�ന പ്രവർ
ത്തിനങ്ങൾ വിവിധാതി�ങ്ങളിിൽ �ംഘടിി
�ിച്ചിട്ടുണ്ടി്. മണ്ണ്, ജ�, ലൈജവ �ംരക്ഷണ 
പ്രവർത്തിനങ്ങൾ എന്നതിിനപ്പുറം നീർത്തി
ടിാധാിഷ്ഠിിതി വിക�നം എന്ന കാഴ്ച�ാടിിൽ 
ഇനിയും പദ്ധതിികൾ കൂടുതി�ായി ഉണ്ടിാ
സേകണ്ടിിയിരിക്കുന്നു. കാട്ടാക്ക്ടി, തിളിി�റ
മ്പി് എന്നീ നിസേയാജക മണ്ഡ�ങ്ങളിിൽ 
എം.എൽ.എ.മാരുലെടി സേനതൃതിവത്തിിൽ 
ജ��ംരക്ഷണ പരിപാടിികൾ നടിന്നുവരു
ന്നുണ്ടി്.

 സേകരളിത്തിിൽ നീർത്തിടിാധാിഷ്ഠിിതി 
വിക�ന കാഴ്ച�ാടിിൽ പദ്ധതിികൾ ആരം
ഭ്യിലെച്ചങ്കിിലും സേവണ്ടിത്രി മുസേന്നാട്ടു സേപായിട്ടില്ലാ. 
അസേതി�മയം തിസേ�ശ�വയംഭ്യരണ സ്ഥാാപ
നങ്ങളുംലെടി സേനതൃതിവത്തിിൽ കുസേറ മുലെന്നാരുക്ക്

ങ്ങൾ നടിത്തിിയിട്ടുണ്ടി്. ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്തി് 
തി� വിഭ്യവഭൂപടി നിർമ്മാണം, സേ�ാക്ക്്തി� 
നീർത്തിടി മാസ്റ്റംർപ്ലിാനുകളുംലെടി രൂപീകരണം, 
ജില്ലാാപദ്ധതിികൾ എന്നിവയിലെ�ല്ലാാം 
തിലെന്ന നിരവധാി ഘടികങ്ങൾ ഉൾലെ�ടുത്തിി
യിട്ടുണ്ടി്. �ംസ്ഥാാനത്തി് നീർത്തിടിാധാിഷ്ഠിിതി 
വിക�നപരിപാടിികൾ സേവണ്ടിത്രി മുസേന്നാട്ട് 
സേപാകാത്തിതിിന്  രാഷ്ട്രീീയ, �ാമൂഹയ, 
�ാംസ്കാരിക, �ാസേങ്കിതിിക, നയപരമായ, 
നിയമപരമായ, വകു�് പരമായ സേമഖ്യാ
�കളിിലെ� പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടി്. എന്നാൽ 
കാ�ാവസ്ഥാ വയതിിയാനം നിരന്തരം �ംഭ്യ
വിച്ചുലെകാണ്ടിിരിക്കുന്ന �ംസ്ഥാാനത്തി് പ്ര
കൃതിിവിഭ്യവ പരിപാ�നവുംം, പരിസ്ഥാിതിി 
�ംരക്ഷണവുംം, ആവാ�വയവസ്ഥാ പുനർ
യൗവ്വന പരിപാടിികൾക്കും വ�ിയ പ്രാധാാ
നയമാണുള്ളതി്. പ്രകൃതിിലെയയും പരിസ്ഥാിതിി 
ഘടികങ്ങലെളിയും പരിഗണിച്ചുലെകാണ്ടുംള്ള 
വിക�ന കാഴ്ച�ാടും, നയപരിപാടിികളുംം 
ലെകാണ്ടി് മാത്രിസേമ മുന്നിലുള്ള ലെവല്ലുവിളിികലെളി 
സേനരിടിാൻ ആവുംകയുള്ളൂ. അത്തിരം വിക�
നപ്രവർത്തിനങ്ങളുംലെടി മുന്നുപാധാിയാണ് 
നീർത്തിടിാധാിഷ്ഠിിതി വിക�ന കാഴ്ച�ാടും 
വിവിധാ പ്രവർത്തിനങ്ങളുംലെമന്നതും പ്രധാാ
നമാണ്. 50 വർഷം കടിന്നു സേപാലെയങ്കിിലും 
ഇനിയും കാത്തിിരുന്നാൽ പിലെന്ന പ്രതിി�
ന്ധിികൾ വർദ്ധിക്കുകസേയയുള്ളൂ എന്നതിാണ് 
വർത്തിമാനകാ� യാഥാാർത്ഥ്യയം.

1



കുളടെവിട്ടിി മരാങ്ങള്ക്ക്്  ആവിാസവിയവിസ്ഥടെയാരുക്ക്ി 
എളവിള്ളിി ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്തി്
 ആൽലെ�ഡി് എ�.ലെക.
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വംശനാശ ഭ്യീഷണി സേനരിടുന്ന ലൈ� 
�ീജിയം ട്രാവൻസേകാഒറിക്ക്ം എന്ന 

ശാസ്ത്രീീയ നാമത്തിിൽ അറിയലെ�ടുന്ന 
കുളിലെവട്ടി മരങ്ങൾക്ക്്  അതിിലെന്റ ആവാ
�വയവസ്ഥാ ഒരുക്ക്ി മാതൃകയാവുംകയാണ് 
എളിവള്ളി ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്്തി. സേ�ാകത്തിിലെ� 
തിലെന്ന വയതിിരിക്തമായ ഒരു ആവാ� വയവ
സ്ഥായാണ് ലെമരിസ്റ്റംിക്ക് �തുപ്പുകൾ. അതിിലെ� 
മിർസേട്ട�ിയ കുടുംബത്തിിലെ� അംഗമാണ് 
കുളിലെവട്ടി. ഞാാവൽ വർഗ്ഗത്തിിൽലെ�ട്ട ഇവ 
വാതിംലെകാല്ലാി, ലെപാരിയൻ, സേതിന്മാവ്, എന്നീ 
സേപരുകളിിലും അറിയലെ�ടുന്നു. ഐ.യു.
�ി.എൻ. (IUCN) കാറ്റിഗറി പ്രകാരം ലെറഡ്് 
�ിസ്റ്റംിൽലെ�ട്ട അതിീവ വംശനാശ ഭ്യീഷണി 
സേനരിടുന്ന (Critically endangered)
കുളിലെവട്ടി മരങ്ങൾ സേ�ാകത്തിിൽ ഇന്ന് 
ആലെകയുള്ളതി് 200-സേറാളിം എണ്ണമാണ്. 
ഇതിിൽ 110-സേത്തിാളിം മരങ്ങൾ കണ്ടും 
വരുന്നതി് തൃശ്ശൂർ ജില്ലായിലെ� കുന്നംകുളി
ത്തിിനടുത്തുള്ള സേപാർക്കുളിം ഗ്രാാമപഞ്ചാാ

യത്തിിലെ� ക�ശമ�യി�ാണ്. ലെകാല്ലാം 
ജ ി ല്ലായ ി ലെ �  കു ളി ത്തൂ പ്പു ഴി ,  ആ ശ്ര ാ മ ം , 
വയനാടി്, കണ്ണൂർ ജില്ലാകളിി�ായാണ് മറ്റു
ള്ളവ കണ്ടുംവരുന്നതി്. ഈ അപൂർവ്വ വൃക്ഷം 
തൃശൂർകാർക്ക്് അത്ഭുതിവുംം അസേതി�മയം 
ആശങ്കിയും സൃഷ്ടിിക്കുന്നതിാണ്. �തുപ്പു�വഭ്യാ
വമുള്ള മണ്ണിൽ വളിരുന്ന ഇവയ്ക്കാ് അതിിലെന്റ 
ആവാ�വയവസ്ഥാ നഷ്ടിലെ�ട്ടുലെകാണ്ടിിരിക്കു
കയാണ്. ലെ�ങ്കിൽ ഖ്യാനനവുംം, മണ്ണിടിിപ്പും 
മൂ�ം ക�ശമ�യിലുള്ള കുളിലെവട്ടി �സേങ്കിതി
ത്തിിൽ മണ്ണിലെന്റ �തുപ്പു�വഭ്യാവം നഷ്ടിലെ�ട്ട
തുമൂ�ം ജ�ം �ംഭ്യരിക്ക്ാനാവാലെതി മരങ്ങൾ 
വംശനാശ ഭ്യീഷണിയി�ാണ്. ഭൂമിക്ക്ടിിയി
സേ�ക്ക്് ഊർന്നിറങ്ങുന്ന ജ�ലെത്തി ആഴിത്തിി
ലുള്ള സേവരുപടി�ം ലെകാണ്ടി് തിടിഞ്ഞുനിർത്തിി, 
വൃക്ഷം നില്ക്കുന്ന പ്രസേദിശം �തുപ്പുനി�മാക്ക്ി 
മാറ്റിിലെയടുക്ക്ാൻ കുളിലെവട്ടിക്ക്് കഴിിയും. 
അങ്ങലെന ഒരു പ്രസേദിശലെത്തിയാലെക ജ��
മ്പുഷ്ടിപ്രസേദിശമാക്ക്ാൻ കഴിിവുംള്ളവയാണ് 
കുളിലെവട്ടി മരങ്ങൾ. 
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ലെമരിസ്റ്റംിക്ക് �തുപ്പു വിഭ്യാഗത്തിിൽലെപ്പു
ടുന്ന ഇത്തിരം മരങ്ങലെളി �ംരക്ഷിക്ക്ാൻ 
സേ�ാകത്തിിൽ തിലെന്ന പദ്ധതിികലെളിാന്നും 
കാരയമായി നടി�ി�ാക്ക്ിയിട്ടില്ലാ. വംശനാശ 
ഭ്യീഷണി സേനരിടുന്ന കുളിലെവട്ടി മരങ്ങൾക്ക്് 
ആവാ�വയവസ്ഥാ ഒരുക്ക്ാൻ ഈ ഒരു 
�ാഹ�രയത്തിി�ാണ് എളിവള്ളി ഗ്രാാമപ
ഞ്ചാായത്തി് മുസേന്നാട്ടു വരുന്നതി്. ഗ്രാാമപഞ്ചാാ
യത്തിിലെ� �തുപ്പു �വഭ്യാവമുള്ള സ്ഥാ�ം 
കലെണ്ടിത്തിി കുളിലെവട്ടി മരങ്ങലെളി വച്ചുപിടിി�ി
ക്ക്ാനായി �ംസ്ഥാാന തി�ത്തിിൽ തിലെന്ന 
ആദിയമായി പദ്ധതിി തിയ്യാാറാക്ക്ി ജില്ലാാ 
ആസൂത്രിണ�മിതിിയുലെടി അംഗീകാരം 
സേനടിിയതി് എളിവള്ളി ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്തിാണ്. 
ഈ ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്തിിലെന്റ 2019-20 �ാമ്പി
ത്തിിക വർഷലെത്തി സേപ്രാജക്ടിന് തിനതി് 
ഫണ്ടി് ഇനത്തിിൽ 35,298  രൂപയുലെടി പദ്ധതിി
ക്ക്് തൃശ്ശൂർ ജില്ലാാ ആസൂത്രിണ�മിതിിയുലെടി 
അംഗീകാരം �ഭ്യിക്കുകയുണ്ടിായി. 4,300  
രൂപ മാത്രിമാണ് ഈ പദ്ധതിിക്ക്് ആലെക 
ലെ��വ് വന്നിട്ടുള്ളതി്.

പദ്ധതിി തിയ്യാാറാക്ക്ിലെയങ്കിിലും നടിാൻ 
പാകത്തിിലുള്ള ലൈതികൾ �ഭ്യിക്കുക എന്ന
തിായിരുന്നു ഈ സേപ്രാജക്ട് സേനരിട്ട ഏറ്റിവുംം 
വ�ിയ ലെവല്ലുവിളിി. വിപണികളിിൽ ഒന്നും  
ഇവയുലെടി ലൈതികൾ �ഭ്യയമായിരുന്നില്ലാ. ഈ 
�ാഹ�രയത്തിി�ാണ് �വന്തമായി ഇതിിലെന്റ 
ലൈതികൾ മുളി�ിലെച്ചടുക്ക്ാൻ തിീരുമാനിച്ചതി്. 
ഏപ്രിൽ ലെമയ് മാ�ങ്ങളിി�ാണ് കുളിലെവട്ടിമ
രങ്ങൾ പൂക്കുന്നതി്. പൂവിനുസേശഷം ഉണ്ടിാകു
ന്ന പഴിങ്ങളുംലെടി വിത്തുകൾ സേശഖ്യാരിച്ച് �തുപ്പു 
�വാഭ്യവമുള്ള മണ്ണിൽ ശാസ്ത്രീീയ പരി�രണം 
നല്കിി മുളി�ിലെച്ചടുത്തും പരീക്ഷണാടിിസ്ഥാാന
ത്തിിൽ കമ്പുകൾ നട്ടും ലൈതികൾ തിയ്യാാറാ
ക്ക്ിയതി് ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്തി് അ�ിസ്റ്റംന്റ ് 
ലെ�ക്രട്ടറി എം.ലെക ആൽലെഫ്രഡ്ാണ്. 
തൃശ്ശൂർ ലെ�ന്റ ് സേതിാമ�് സേകാസേളിജ് ��യ
ശാസ്ത്രീ വിഭ്യാഗം അ�ിസ്റ്റംന്റ ് ലെപ്രാഫസ്സിർ 
പി.വി. ആസേന്റായുലെടി വിദിഗ്ദ്ധ ഉപസേദിശവുംം 
പദ്ധതിിക്ക്് �ഭ്യിക്കുകയുണ്ടിായി. ലെവള്ളവുംം 
�വാഭ്യാവിക അന്തരീക്ഷവുംം ഒരുക്ക്ിയിട്ടും 
20% ലൈതികലെളി മാത്രിസേമ മുളി�ിലെച്ചടുക്ക്ാ
നായുള്ളൂ. ഗ്രാാമപഞ്ചാായത്തിിലെന്റ ഉടിമസ്ഥാ
തിയിൽ കണിയാംതുരുത്തിിലുള്ള 40 ലെ�ന്റ് 
സ്ഥാ�ത്തി്  അമ്പിസേതിാളിം കുളിലെവട്ടി മരങ്ങൾ 
നട്ട് മുൻകൃഷി വകുപ്പു മന്ത്രിി അഡ്വ. വി.എ�്. 
സുനിൽകുമാർ 2020 ലെഫബ്രുവരി 28-ന് 
പദ്ധതിിയുലെടി ഉദി്ഘാടിനം നിർവ്വഹിച്ചു. ഒരു 
വർഷം  ലെകാണ്ടി് അസൂയാവഹമായ വളിർച്ച
യാണ് ഈ ലൈതികൾക്ക്് ഉണ്ടിായതി്. �ി� 
ലൈതികൾ 7 അടിിസേയാളിം വളിർച്ച സേനടുകയു

ണ്ടിായി. മഹാത്മാഗാന്ധിി സേദിശീയ ഗ്രാാമീണ 
ലെതിാഴിിലുറ�് പദ്ധതിിയുമായി �ംസേയാജി�ി
ച്ച് 116 ലെതിാഴിിൽ ദിിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിിലെച്ചടുക്ക്ാ
നായി. ഹരിതിസേകരളിം മിഷലെന്റ കുളിലെവട്ടി 
പച്ചതുരുത്തിായും ഇതി് ശ്രദ്ധ സേനടുകയു
ണ്ടിായി.

ഇതിിലെന്റ തുടിർപദ്ധതിിലെയസേന്നാണം 
കണിയാംതുരുത്തിിലുള്ള മണച്ചാൽ പുഴിയുലെടി 
വശങ്ങളിിൽ കുളിലെവട്ടി മരങ്ങൾ വച്ചുപിടിി�ി
ക്ക്ാൻ പദ്ധതിി തിയ്യാാറാക്കുകയുണ്ടിായി. 2020-
21 �ാമ്പിത്തിികവർഷത്തിിലെ� സേപ്രാജക്ടായി 
20-സേതിാളിം കുളിലെവട്ടി ലൈതികൾ വച്ചുപിടിി�ിക്കു
ന്ന പദ്ധതിിയുലെടി നിർവ്വഹണ ഉസേദിയാഗസ്ഥാൻ 
അ�ിസ്റ്റംന്റ ് ലെ�ക്രട്ടറിയാണ്. ഭൂമിയിലെ� 

ശുദ്ധജ�ം �ംരക്ഷിക്കുന്നതിിനും മലെണ്ണാ
�ി�് തിടിയുന്നതിിനും അ�ാധാാരണമായ 
കഴിിവ് കുളിലെവട്ടി മരങ്ങൾക്കുണ്ടി്. മണ്ണ് 
ജ��ംരക്ഷണത്തിിനുള്ള മികച്ച ഒറ്റിമൂ�ി
യാണ് കുളിലെവട്ടിമരങ്ങൾ. ഈ മരങ്ങൾ 
വളിർന്ന്  വലുതിാകുന്നസേതിാലെടി എളിവള്ളി 
സേ�ാകലൈജവഭൂപടിത്തിിൽ ഇടിം സേനടും. 
ലൈജവ–ജ� �ംരക്ഷണത്തിിന് ഊന്നൽ 
നല്കുന്ന മികച്ച പദ്ധതിികളിാണ് ഗ്രാാമപഞ്ചാാ
യത്തി് പ്ര�ിഡ്ണ്ടി് ജിസേയാ സേഫാക്സിിലെന്റ 
സേനതൃതിവത്തിിൽ നടി�ി�ാക്ക്ി വരുന്നതി്.

1
ലേ�ഖകന് എംളവള്ളിി ഗ്രാാ�പ്യൂഞ്ചാായത്ത്് 

അസ്ിസ്റ്റന്റ്് ഡെസ്ക്രട്ടിറിയാണ്



പുതിിയകാ�� പുതിിയരാീതിി
പുതിിയ സമീപനാ�
 രി�ജിീ�് ലെപരുമണ്പുറി

30 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | സെപത്്റംബര് 2021

ജനകീയാസുത്രിണ പ്രസ്ഥാാനം കാൽനൂ
റ്റിാണ്ടി് പൂർത്തിീകരിക്കുകയാണ്.13-ാം 

പഞ്ചാവത്സാര പദ്ധതിി 2021-22 വാർഷിക 
പദ്ധതിിസേയാലെടി പൂർത്തിീകരിക്ക്ലെ�ടുക 
യുമാണ്. ത്രിിതി� തിസേ�ശ�വയംഭ്യരണ 
സ്ഥാാപനങ്ങളിിസേ�ക്ക്് പുതിിയ ജനപ്രതിി
നിധാികൾ എത്തിിലെ�ട്ട �ാഹ�രയത്തിിൽ, 
പുതിിയ കാ�ത്തിിന ്  അനുഗുണമായ 
രീതിിയിൽ പദ്ധതിികലെളി �മീപിസേക്ക്ണ്ടിി
യിരിക്കുന്നു.

ജനകീയാസൂത്രിണ പ്രസ്ഥാാനത്തിിലെന്റ 
തി�മുറയിലും ഗ്രാാമ, സേ�ാക്ക്് പഞ്ചാായത്തിി
ലും ഇസേ�ാൾ ജില്ലാാ പഞ്ചാായത്തിിലും പ്രവ
ർത്തിിക്ക്ാൻ അവ�രം �ഭ്യിച്ച ഒരു ജനപ്ര
തിിനിധാിയാണ് ഞാാൻ. ജനകീയാസൂത്രിണ 
പ്രസ്ഥാാനത്തിിലെന്റ ജനനകാ�ത്തി് ഗ്രാാമപ
ഞ്ചാായത്തിിൽ റിസേ�ാഴ്സ്് സേപഴ്സ്ണായും പ്രവ
ർത്തിിച്ചു. ഇതുവലെരയുള്ള അനുഭ്യവങ്ങളിിൽ 

നിന്ന് ഒരു കാരയം സേനരിട്ട് സേബാധായമായി. 
കാ�ത്തിിനനു�രിച്ച് മാറ്റിം സേവണ്ടിത്രി ഉണ്ടിാ
കുന്നില്ലാ. വാർപ്പു മാതൃകകലെളി നാം പിന്തുടി
രുന്നു. �ി�തി് അടിിച്ചുടിയ്ക്കാലെ�സേടിണ്ടിതിായിട്ടു
ണ്ടി്. അതിിൻവണ്ണം ഉയർന്ന പരിശീ�നം 
�ഭ്യയമാവണം. 

1996-ലെ� പദ്ധതിി ആസൂത്രിണസേമാ 
നിർവ്വഹണസേമാ അല്ലാ 2021-സേ�ലെതിന്ന് 
നമുക്ക്റിയാം. ജനകീയാസൂത്രിണത്തിിലെന്റ 
തുടിക്ക്ത്തിിൽ നാം ഒരു പ്രളിയലെത്തി അഭ്യിമു
ഖ്യാീകരിച്ചിരുന്നില്ലാ. എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രളിയം 
മാത്രിമല്ലാ മാരക സേരാഗങ്ങളുംലെടി ഭ്യീഷണികളുംം 
മറ്റി് പ്രകൃതിിദുരന്തങ്ങളുംം നാം അഭ്യിമുഖ്യാീ
കരിക്കുന്നു. 25 വർഷം നടിന്ന വിക�ന 
പ്രവർത്തിനങ്ങലെളി ഓസേരാ തിസേ�ശ�വയം
ഭ്യരണസ്ഥാാപനവുംം കൃതിയമായി അടിയാളി
ലെ�ടുത്തുകയും, അതി് മണ്ണിനും മനുഷയനും 
മറ്റി് ജീവജാ�ങ്ങൾക്കും ഉണ്ടിാക്ക്ിയ പരി

ണാമങ്ങലെളി പരിസേശാധാിക്കുകയും സേവണം. 
ഈ ഭൂമി ഒറ്റിലെ�ട്ട മനുഷയരുലെടി �വത്തില്ലാ. 
ഒരു �മൂഹത്തിിലെന്റസേയാ രാഷ്ട്രീത്തിിസേന്റസേയാ 
�വത്തില്ലാ. എന്തിന് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാാ 
മനുഷയരുലെടിയും കൂട്ടു �വത്തുസേമൽ നമുക്ക്് 
�ഭ്യിച്ചതിിലെനക്ക്ാൾ ലെമച്ചലെ�ട്ട രീതിിയിൽ 
വരും തി�മുറക്ക്് ഇതി് ലൈകമാറാൻ ബാധായ
തിലെ�ട്ടവരാണ് നമ്മൾ എന്ന് കാറൽമാർക്സി് 
പറഞ്ഞിതി് ഓർമ്മിച്ചുസേവണം ജനപ്രതിിനിധാി
കൾ വിക�നപ്രവർത്തിനങ്ങൾ നടിത്തിാൻ 
ഭൂമിയിൽ ഇടിലെപസേടിണ്ടിതി്.

ജനകീയാസൂത്രിണത്തിിലെന്റ ആരംഭ്യ
കാ�ത്തി് നാം നിർവ്വഹിച്ച പ്രധാാന പ്രവ
ർത്തിനങ്ങൾ  ഇടിവഴിികളുംം നടിവഴിികളുംം 
വീതിികൂട്ടി സേറാഡുകൾ ഉണ്ടിാക്കുകയാണ്. 
തുടിർന്ന് ടിാറിങ്ങും സേകാൺക്രീറ്റും ലെ�യ്ത്് 
�ഞ്ചാാരസേയാഗയമാക്കുകയും ലെ�യ്തു. മ�മു
കളിിൽ ടിാങ്കി് ലെകട്ടി തിാഴ്വാരങ്ങളിിൽ കിണർ 
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കുഴിിച്ച് വീടുകളിിൽ ജ�ലെമത്തിിക്ക്ാൻ നിര
വധാിയായ സൂക്ഷ്മ കുടിിലെവള്ള പദ്ധതിികൾ 
ആരംഭ്യിച്ചു. സേറാഡുകളിിൽ ലൈ�ൻ വ�ിച്ച് 
വിളിക്കുകൾ ലെവച്ചു. പട്ടികജാതിി സേകാളിനിക
ളിിലെ� ഭ്യൗതിിക �ാഹ�രയങ്ങൾ ലെമച്ചലെ�ടു
ത്തിി. ഇ.എം.എ�് �മ്പൂർണ്ണ ഭ്യവനപദ്ധതിി, 
ഐ.എ.ലൈവ, പി.എം.എ.ലൈവ. ലൈ�ഫ് മറ്റി് 
പാർ�ിടി പദ്ധതിികളിിലൂലെടി നിരവധാിയായ 
വീടുകളുംം വീടു പുനരുദ്ധാരണവുംം നടിത്തിി
ലെക്ക്ാണ്ടിിരിക്കുന്നു. �ാംസ്കാരിക നി�യ
ങ്ങൾ, അങ്കിണവാടിികൾ, വയവ�ായസേകന്ദ്രീ 
ങ്ങൾ, ആസേരാഗയ സേകന്ദ്രീങ്ങൾ, സ്കൂളുംകൾ 
എന്നിവലെയല്ലാാം ലെമച്ചലെ�ട്ട പ്രവർത്തിന 
ങ്ങളിിലെ�ത്തിിയ്ക്കാാൻ കഴിിഞ്ഞു. കാർഷിക 
സേമഖ്യാ�യിലും ലെമച്ചലെ�ട്ട ഇടിലെപടിലുകൾ 
ഉണ്ടിായി. അങ്ങലെന വിവിധാങ്ങളിായ പദ്ധ
തിികളിിലൂലെടി 25 വർഷം ലെകാണ്ടി് നമ്മുലെടി 
നാട്ടിൽ വ�ിയസേതിാതിിലുള്ള മാറ്റിങ്ങളിാണ് 
ത്രിിതി�പഞ്ചാായത്തുകൾ വഴിി സേനടിിലെയടു
ക്ക്ാൻ �ാധാിച്ചതി്. വ�ിയപ്രതിി�ന്ധിികലെളി 
മറികടിന്നാണ് ഇതി് �ാധായമായതി്. നമ്മൾ 
എന്താസേണാ ലെ�യ്യാാൻ പഠിിക്കുന്നതി് അതി് 
നമ്മൾ പഠിിക്കുന്നതി് അക്ക്ാരയം യഥാാർത്ഥ്യ
ത്തിിൽ ലെ�യ്തുലെകാണ്ടിാണ് എന്ന് അരിസേസ്റ്റംാ
ട്ടിൽ പറഞ്ഞിതി് ജനകീയാസൂത്രിണത്തിിൽ 
പ്ര�ക്തമാണ്.

പഞ്ചാായത്തുകളുംസേടിയും ലൈകമാറിക്ക്ി
ട്ടിയ സ്ഥാാപനങ്ങളുംസേടിയും ഉസേദിയാഗസ്ഥാ�ം

വിധാാനത്തിിൽ വളിലെരയധാികം മാറ്റിം വന്നു 
കഴിിഞ്ഞു. ആധുനിക �ാസേങ്കിതിിക വിദിയകൾ 
ഫ�പ്രദിമായി പ്രസേയാഗവതി്ക്ക്രിക്ക്ലെ�ട്ടു. 
ഇതി് പ്രവർത്തിനങ്ങളുംലെടി �മയക്രമത്തിിൽ 
സേവഗതി വർദ്ധി�ിച്ചു. ഫ്രണ്ടി് ഓഫീ�് 
�ംവിധാാനം, ഐ.എ�്.ഒ നി�വാരം തുടി
ങ്ങിയവ പ്രവർത്തിന മികവിന് �ഹായക
മായ രീതിിയിൽ  �ാഹ�രയങ്ങൾ ഒരുങ്ങി 
നിൽക്കുന്നു. ഇതി് ഫ�പ്രദിമായി ഉപസേയാഗി
ക്ക്ാൻ കഴിിയണം.

പുതിിയ കാ�ത്തി് തിസേ�ശ�വയംഭ്യരണ 
സ്ഥാാപനങ്ങൾ പുത്തിൻ രീതിിശാസ്ത്രീങ്ങൾ 
അവ�ംബിസേക്ക്ണ്ടിിയിരിക്കുന്നു. പ്രളിയം 
തിാറുമാറാക്ക്ിയ ഭൂമിലെയ പുന:സൃഷ്ടിിക്കുക
യും വരാൻ ഇനിയുസേമലെറ �ാധായതിയുള്ള 
പ്രകൃതിി ദുരന്തങ്ങലെളി മുൻകൂട്ടി കണ്ടി് പദ്ധ
തിികൾ സുസ്ഥാിരമായി ആവിഷ്കരിക്കുകയും 
ലെ�യ്യുക എന്നതി് നമ്മുലെടി കടിമയാണ്.

ആസേരാഗയസേമഖ്യാ�യിൽ ഭ്യൗതിിക�ാഹ
�രയങ്ങളിിൽ ഏലെറ മുസേന്നറി.എല്ലാാ പഞ്ചാാ
യത്തിിലും പ്രാഥാമികാസേരാഗയസേകന്ദ്രീങ്ങസേളിാ 
കുടുംബാസേരാഗയസേകന്ദ്രീങ്ങസേളിാ കമ്മൂണിറ്റിി 
ലെഹൽത്തി് ലെ�ന്ററുകസേളിാ നി�വിലുണ്ടി്.  
ഈ �ംവിധാാനങ്ങളുംം ആശാപ്രവർത്തിക
രും അടിങ്ങുന്ന ശൃംംഖ്യാ�ാ പ്രവർത്തിനങ്ങൾ 
നല്ലാ രീതിിയിൽ നടിന്നു വരുന്നു. എന്നാൽ  
മാറാവയാധാികൾ നലെമ്മ വ�ച്ചുലെകാണ്ടിിരി
ക്കുന്നു. സേരാഗാതുരരായിത്തിീരുന്ന മനുഷയലെര 

അതിിൽ നിന്നും സേമാ�ി�ിക്കുക എന്നതി് 
നാം ഏലെറ്റിടുസേക്ക്ണ്ടിതിാണ്. വസേയാജന
ങ്ങൾ മുൻലെപന്നതിിലുസേമലെറ അ�വസ്ഥാരും 
ഏകാന്തതി അനുഭ്യവിക്കുന്നവരുമാണ്. 
അണുകുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിിൽ കുടുങ്ങി 
വീർപ്പുമുട്ടുന്നവരും ജീവിതിലൈശ�ി സേരാഗ
പീഠിയാൽ വ�യുന്നവരും നിരാ�ംബരായി 
തിീരുന്ന അവസ്ഥാ ഭൂഷണമല്ലാ. �ാംസ്കാരിക 
ഔന്നിതിയമുള്ളവരും ആസേരാഗയ�മ്പുഷ്ടി
രുമായ കുട്ടികൾ �ാമൂഹയപ്രതിിബദ്ധതി
സേയാലെടി ഭ്യാവനാ�മ്പിന്നരായി �വപ്നം 
കണ്ടി് വളിരുന്ന നാടിാണ് പുസേരാഗതിിയുലെടി 
സൂ�കമാകുന്നതി്. അതിിനാവശയമായ �ാമൂ
ഹയാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിിക്ക്ലെ�സേടിണ്ടിതുണ്ടി്. 
മ�ിനമായ �ാമൂഹികാന്തരീക്ഷം പുസേരാഗ
തിിയുലെടി നാഴിികക്ക്ല്ലാായി തിീരില്ലാ.കാർഷിക 
സേമഖ്യാ�യിൽ ഉണർവുംം ഉസേന്മഷവുംം സൃഷ്ടിിക്ക്
ലെ�ടിണം. അങ്ങലെന പുതിിയ കാ�ത്തിിലെന്റ 
ആവശയങ്ങലെളി സേബാധായലെ�ടുകയും അഭ്യിമുഖ്യാീ
കരിക്കുകയും ലെ�യ്യുന്ന ഭ്യാവനാ�മ്പിന്നതി
യാണ് കാ�ം ആവശയലെ�ടുന്നതി്.

പുതിിയ രീതിികൾ അവ�ംബിച്ച് വിക
�നപ്രവർത്തിനങ്ങലെളി സ്ഥാായിയാക്ക്ാ
നാകണം. ജ��ംഭ്യരണികളിായ ലെനൽവ
യലുകളുംലെടി തിരം മാറ്റിം മൂ�ം �ംഭ്യവിച്ച പാരി
സ്ഥാിതിികപ്രശ്നം രൂക്ഷമാണ്. നി�വിൽ 
ലെനൽകൃഷി ലെ�യ്യുന്ന വയലുകൾ അടിയാ
ളിലെ�ടുത്തിി ഗ്രാീൻ സേ�ാണുകളിായി നി�
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നിർത്തിാനും അവിടിങ്ങളിിൽ ലെനൽകൃഷി 
ലെ�യ്യാാൻ പ്രാസേയാഗികപരിപാടിികൾ 
ആവിഷ്കരിക്ക്ാനും കഴിിയണം. എല്ലാാ ഗ്രാാ
മപഞ്ചാായത്തുകളിിലും സേ�ാക്ക്് - ജില്ലാാ 
പഞ്ചാായത്തുകളുംലെടി �ഹായസേത്തിാലെടി 
ഉപകരണ�ജ്ജിവുംം പ്രവർത്തിന �ജ്ജിവും
മായ കാർഷിക കർമ്മസേ�നകളുംണ്ടിാവണം. 
നി�വിലെ� ജ�ാശയങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിക്കു
കയും ആകാവുംന്നത്രി പുതിിയ കുളിങ്ങൾ 
നിർമ്മിച്ച് ജ��ംഭ്യരണികളിാക്കുകയും കുളി
ക്ക്രകൾ ഇരി�ിടി�ജ്ജിമാക്ക്ി ആളുംകൾക്ക്് 
�ല്ലാപിക്ക്ാനുള്ള സ്ഥാ�ങ്ങൾകൂടിിയാവണം.
അതുവഴിി ഭ്യാവിയുലെടി കരുതി�ിനായി സേബാധാ
പൂർവ്വം ഇടിലെപട്ട് ഹരിതിാഭ്യമായ നാലെടിാരു
ക്ക്�ിനായി കഠിിന പ്രയത്നംം ലെ�യ്യാണം.

ഓസേരാ പഞ്ചാായത്തിിലും മാ�ിനയമില്ലാാ
ത്തി വൃത്തിിയും ലെവടിിപ്പുമുള്ള പാതിസേയാരങ്ങ
ളുംം അങ്ങാടിികളുംം ഉണ്ടിാവണം (സുൽത്തിാ
ൻബസേത്തിരി സേമാഡ്ൽ). നിരന്തരം പ്രവ
ർത്തിിച്ചു ലെകാണ്ടിിരിക്കുന്ന ഹരിതികർമ്മസേ�
നകളുംലെടി �ിട്ടയായ പ്രവർത്തിനങ്ങളിിലൂലെടി 
ഇതി് �ാധായമാക്ക്ാം. പ്രാഥാമിക കാസേരാ
ഗയസേകന്ദ്രീങ്ങളുംലെടി സേനതൃതിവത്തിിൽ �ഡ്് 
പ്രഷർ, ഷുഗർ, ലെകാളിസേ�ാൾ, വൃക്ക്സേരാ
ഗങ്ങൾ, കാൻ�ർ എന്നിവയ്ക്കാ് ഓസേരാസേരാ 
�സ്റ്റംറുകൾ രൂപീകരിച്ച് ആസേരാഗയരജിസ്റ്റംറു
കൾ ഉണ്ടിാക്ക്ി നിരന്തരം ഇടിലെപടിലുകൾ 
നടിത്തിണം. പ്രാസേദിശികതി�ത്തിിൽ ആശാ
പ്രവർത്തികരും ആസേരാഗയപ്രവർത്തികരും 
ആർ. ആർ. ടിി. അംഗങ്ങളുംം അടിങ്ങുന്ന ഒരു 
സേ�ന ഇതിിനായി പ്രവർത്തിന �ജ്ജിമാ

വർഗ ഗ്രാാമം, പച്ചക്ക്റി �വാശ്രയ ഗ്രാാമങ്ങൾ 
�ാധായമാക്ക്ാനാവണം. നമ്മുലെടി ഭ്യൗതിികവുംം 
ഭൂമിശാസ്ത്രീപരവുംമായ പ്രകൃതിി�വിസേശഷതി
കൾക്ക്നു�രിച്ച് സൂക്ഷ്മലെതിാഴിിൽ �ംരഭ്യ
ങ്ങളിിലൂലെടി മനുഷയരുലെടി ജീവിതിനി�വാരം 
ഉയർത്തിാനാവശയമായ ഇടിലെപടിലുകൾ 
കുടുംബശ്രീ ലെതിാഴിിലുറപ്പു പദ്ധതിികളിിലൂലെടി 
നടിത്തിാനാവണം. സേറാഡുകളുംം, പാ�ങ്ങളുംം, 
ലെകട്ടിടിങ്ങളുംം മാത്രിമുണ്ടിാക്കുന്ന കരാറുപണി
ക്ക്ാരുലെടി സേകന്ദ്രീമായി തിസേ�ശ�വയംഭ്യരണ
സ്ഥാാപനങ്ങൾ ചുരുങ്ങിക്കൂടിാ.

ലൈ�ബ്രറികളുംം വായനശാ�കളുംം 
�ാസ്കാരികനി�യങ്ങളുംം �ാക്ഷരതിാ സേകന്ദ്രീ
ങ്ങളുംമുള്ള അനൗപ�ാരികവുംം ഔപ�ാരിക
വുംമായ വിദിയാഭ്യയാ�ശൃംംഖ്യാ� പ്രവർത്തിനം 
നടിക്ക്ണം. ഒരു നിശ്ചിതി �മയത്്തി കുട്ടികൾ 
ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പഠിിക്കുകയും സേപ്രാജക്ടുകളുംം 
അലൈ�ൻലെമന്റുംകളുംം ലെ�യ്ത്് പരസ്പരം 
ആശയവിനിമയം നടിത്തുന്ന �ാമൂഹയപഠിന 
സേകന്ദ്രീങ്ങളുംണ്ടിാകണം. തിനതി് ക�കളുംം 
നാടികം സേപാലുള്ള ക�ാരൂപങ്ങളുംം പരി
ശീ�ിക്ക്ാനും ഒത്തുസേ�രാനും കഴിിയുന്ന 
ആർട്ട്ഗയാ�റി അടിക്ക്മുള്ള ക�ാഗ്രാാമസേക
ന്ദ്രീങ്ങൾ പഞ്ചാായത്തുകളിിൽ ഉണ്ടിാകണം. പട്ടി
കജാതിി സേകാളിനികൾ ഭ്യൗതിിക �ാഹ�രയങ്ങ
ളിിൽ ലെമച്ചലെ�ട്ടു. എന്നാൽ മൺത്തിിട്ടകൾ 
ഇടിിഞ്ഞി് അ�സേങ്കിാ�ലെ�ട്ടുകിടിക്കുന്ന സേകാളി
നികളിിൽ ലെതിാഴിിലുറ�് പദ്ധതിിസേയയും പഞ്ചാാ
യത്തി് പദ്ധതിിസേയയും കൺവർജ്ജി് ലെ�യ്്ത് 
ഭ്യിത്തിി ലെകട്ടി �ംരക്ഷിച്്ച �ൗന്ദ്രയവൽക്ക്രണ 
പദ്ധതിികൾ നടിത്തിാൻ കഴിിസേയണ്ടിതുണ്്ടി. 

വീടുകളിിൽ ഒറ്റിലെ�ട്ടു കഴിിയുന്ന വസേയാ
ജനങ്ങൾക്ക്് രാവിലെ� മുതിൽ ലൈവകിട്ട് 

കണം. ഓ�ൺ ജിംസേനഷയങ്ങളുംം നീന്ത
ൽകുളിങ്ങളുംം സേസ്റ്റംഡ്ിയങ്ങളുംം വസേയാജന 
പാർക്കുകളുംം ലൈജവലൈവവിധായഉദിയാനങ്ങളുംം 
നിർമ്മിച്ച് മാന�ികവുംം ശാരീരികവുംമായ 
പരിസേപാഷണം �ാധായമാക്ക്ാൻ കഴിിയണം. 
ഇതിിലെനല്ലാാം ഭൂമി ആവശയമാണ്. സ്ഥാ�ലെമടു
�്  �ളിിതിമാക്ക്ാൻ മാർഗ്ഗസേരഖ്യാകളിിൽ പരി
ഷ്ക്കരണം വരണം.

ജീ വ ി തി ന ി � വ ാര ത്തി ി ലു ണ്ടി ാ കു ന്ന 
ഉയർച്ചയാണ് വിക�നത്തിിലെന്റ സൂ�ിക
യായിത്തിീരുക. കൂൺഗ്രാാമം, ആടി്ഗ്രാാമം, മുട്ട
ഗ്രാാമം, ക്ഷീരഗ്രാാമം, മത്സായഗ്രാാമം, സേകരഗ്രാാമം, 
ലെനല്ലാ് ഗ്രാാമം, ഔഷധാ ��യഗ്രാാമം, കിഴിങ്ങു
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വലെര ഒന്നിച്ചിരുന്ന് �സേന്താഷം പങ്കുലെവ
യ്ക്കാാൻ കഴിിയുന്ന പകൽ വീടുകൾ, ഭ്യിന്ന
സേശഷിക്ക്ാരായ കുട്ടികൾക്ക്് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് 
പഠിിക്ക്ാനും ലെതിാഴിിൽ പരിശീ�ിക്ക്ാനും 
വയായാമത്തിിൽ ഏർലെ�ടിാനും കഴിിയുന്ന 
ഭ്യിന്നസേശഷി പരി�രണ സേകന്ദ്രീങ്ങൾ, കിടി
പ്പുസേരാഗികളിായവലെര ഒന്നിച്ച് പരി�രി
ക്ക്ാൻ കഴിിയുന്ന (പാരപ്ലിീജിയ ലെ�ന്റർ ) 
ജില്ലാാതി� സേകന്ദ്രീങ്ങൾ, ഇങ്ങലെനലെയാലെക്ക് 
ആവുംസേമ്പിാൾ എത്രി മസേനാഹരമായിരിക്കും 
നമ്മുലെടി നാടി് ! 'ഉറങ്ങുസേമ്പിാൾ കാണാനുള്ള
തില്ലാ �വപനങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്കുസേമ്പിാൾ 
കാണാനുള്ളതിാണ്.'

പഞ്ചാായത്തുകളിിൽ വിഭ്യവസേ�ാതിസ്സു
കൾ മുൻപുള്ളതിിലും കൂടുതി�ായി ഇന്ന് 
വിക�ന പ്രവർത്തിനങ്ങൾക്കുപസേയാഗി
ക്ക്ാൻ �ഭ്യയമാണ്. അതി് �മർത്ഥ്യമായി 
വിനിസേയാഗിക്കുക എന്നതിാണ് നമ്മളിിൽ 
നിക്ഷിപ്തിമായിട്ടുള്ളതി്. മഹാത്മാഗാന്ധിി 
സേദിശീയ ഗ്രാാമീണ ലെതിാഴിിലുറപ്പു പദ്ധതിി, 
കുടുംബശ്രീ, ശു�ിതിവമിഷൻ എന്നിവയുലെടി 
അന ന്ത  �ാ ധാ യതികലെളി പ്രസേയ ാ ജന
ലെ�ടുത്തുന്നസേതിാലെടിാ�ം, നാട്ടിലുള്ള മറ്റി് 
ധാനസേ�ാതിസുകലെളിയും പ്രസേയാജനലെ�ടു
ത്തിി സേവണം വിക�ന പ്രവർത്തിനങ്ങൾക്ക്് 
ആക്ക്ം കൂട്ടാൻ.വിക�നം സുസ്ഥാിരവുംം 

പ്രകൃതിി �ൗഹൃദിവുംം ആവുംന്നസേതിാലെടിാ�ം 
പാർശവവതി്കരിക്ക്ലെ�ട്ടവരുസേടിയും ദുർബ
�രുസേടിതും കൂടിി ആയിത്തിീരുസേമ്പിാഴിാണ് 
�ക്ഷയം പൂർത്തിീകരിക്കുന്നതി്. നല്ലാ മണ്ണിൽ 
നല്ലാലെവള്ളം കുടിിച്ച്, നല്ലാ വായു ശവ�ിച്ച്, 
നല്ലാ ഭ്യക്ഷണം കഴിിച്ച്, നല്ലാ വീട്ടിൽ അന്തി
യുറങ്ങി, നല്ലാ �വപ്നങ്ങൾ കണ്ടി് മാനവിക
തിയും പരസ്പര സേ�ഹവുംം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് 
�ാംസ്കാരിക ഔന്നതിയം ഉയർത്തിി�ിടിിച്ച് 
ജീവിയ്ക്കുന്ന മനുഷയരും പരസ്പര �ഹവർത്തിി
തിവസേത്തിാലെടി ജീവിയ്ക്കുന്ന ജന്തു ജീവജാ�ങ്ങ
ളുംം, ഉള്ള ഒരു നാടിിലെന പണിതുയർത്തിാൻ 
പുതിിയ പദ്ധതിി പ്രവർത്തിനങ്ങളിിലൂലെടി 
നമുക്ക്് �ാധായമാവണം. തിസേ�ശ�വയംഭ്യരണ 
സ്ഥാാപനങ്ങളുംം ഘടികസ്ഥാാപനങ്ങളുംം 
കൂടുതിൽ ജസേനാപകാര സേകന്ദ്രീങ്ങളിായിതിീ
രുന്ന 14-ാം പഞ്ചാവത്സാര പദ്ധതിിയിസേ�ക്ക്് 
അടുത്തി വർഷം നമുക്ക്് ചുവടുലെവച്ച് നീങ്ങാം. 
13-ാം പഞ്ചാവത്സാര പദ്ധതിിയുലെടി അവ�ാ
നവർഷലെത്തി ഉറച്ചകാൽവയ്പ്പുകളിിലൂലെടി

All birds find sheltor during a 
rain. But the eagle avoids rain by  
flying above the clouds. Problems 
are common, but attitude makes the 
difference? -  Dr. A.P.J.Abdul Kalam
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ലേ�ഖകന് ലേകാഴിിലേ�ാട്് ജിില്ലാാ പ്യൂഞ്ചാായത്ത്് 
ഡെ�മ്പറാണ്



തിദേ�ശസവയംഭരണവികുപ്പുമിായി ബ്ന്ധചെപ്പ്ട്ട സര്ക്കാാര് ഉത്ത്രവുംകള്, സര്ക്കും�റുകള്, �സറ്റി് വിിജ്ഞാാപനങ്ങള് 
എംന്നിിവിയുചെട പൂര്ണ്ണരൂപം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എംന്നിീ ചെവിബ്്ബൈസറ്റുകളീില് �ഭയമിാണ്.

��തിൽ�ടി ന്യോസ്��� 
അധിക മ�ർഗ്ഗ�ിർന്യോ�ശങ്ങൾ 
    പ്രായാധാികയം, ഗുരുതിരസേരാഗം, അതിിദിാരിദ്രായം, അറിവില്ലാായ്മ 
തുടിങ്ങി വിവിധാ കാരണങ്ങളിാൽ അടിിസ്ഥാാന �ർക്ക്ാർ സേ�വ
നങ്ങൾ യഥാാ�മയം �ഭ്യയമാകാതിിരിക്കുന്ന ജനവിഭ്യാഗങ്ങൾക്ക്് 
വീട്ടുപടിിക്ക്ൽ �ർക്ക്ാർ സേ�വനങ്ങളുംം ജീവൻരക്ഷാമരുന്നുകളുംം 
എത്തിിക്ക്ാൻ �ക്ഷയമിടുന്ന വാതിിൽ�ടിിസേ�വന പദ്ധതിിയുലെടി 
നിർവഹണതിിനായി പുറലെ�ടുവിച്ച 31.05.2021ലെ� 1066/2021/തി.
�വ.ഭ്യ.വ. നമ്പിർ ഉത്തിരവ് പ്രകാരം പുറലെ�ടുവിച്ച മാർഗ്ഗസേരഖ്യായ്ക്കാ് അനു 
ബന്ധിമായി അധാിക മാർഗ്ഗനിർസേ�ശങ്ങൾ പുറലെ�ടുവിച്ചു. 
�.ഉ.(�ാധാാ) നം. 1607/2021/തി.�വ.ഭ്യ.വ. തിീയതിി. 24.08.2021

സൈ�സ്ൻസ്് പിഴകൂട�ലെത പുതുക്കാ�� 
ലെകാവിഡ്്-19 രണ്ടിാംതിരംഗം തുടിരുന്ന �ാഹ�രയത്തിിൽ തിസേ�
ശ�വയംഭ്യരണ സ്ഥാാപനങ്ങളിിൽ 2021-22 വർഷലെത്തി വയാപാര 
വയവ�ായ സ്ഥാാപനങ്ങളുംലെടി ലൈ��ൻ�് പിഴിയില്ലാാലെതി പുതുക്കു
ന്നതിിനുള്ള കാ�ാവധാി 31.12.2021 വലെര ദിീർഘി�ിച്ച് ഉത്തിരവായി.
�.ഉ.(�ാധാാ) നം. 1683/2021/തി.�വ.ഭ്യ.വ. തിീയതിി.06.09.2021

പിഴകൂട�ലെത �സ്തു �ികുതി അടയ്ക്ക�� 
    ലെകാവിഡ്്-19 രണ്ടിാംതിരംഗം തുടിരുന്ന �ാഹ�രയത്തിിൽ ലെപാതു
ജനങ്ങൾ അനുഭ്യവിക്കുന്ന �ാമ്പിത്തിിക പ്രയാ�ങ്ങൾ �ഘൂകരിക്കു
ന്നതിിലെന്റ ഭ്യാഗമായി തിസേ�ശ�വയംഭ്യരണ സ്ഥാാപനങ്ങളിിൽ വസ്തുനി
കുതിി പിഴികൂടിാലെതി അടിയ്ക്കുന്നതിിനുള്ള അവ�ാന തിീയതിി 31.12.2021 
വലെര നീട്ടി നൽകി ഉത്തിരവായി.
�.ഉ.(�ാധാാ) നം. 1690/2021/തി.�വ.ഭ്യ.വ. തിീയതിി. 06.09.2021

ലെക��ിഡ്ി ലെകയിർ ലെസ്�ർ �ികുതിയിിള�് 
      ലെകാവിഡ്് ലെകയർ ലെ�ൻററിനായി ജില്ലാാകളിക്ടറുലെടി ഉത്തിരവ് 
പ്രകാരം �വകാരയവയക്തികൾ �ൗജനയമായി വിട്ടുനൽകിയിട്ടുള്ള 
ലെകട്ടിടിങ്ങളുംലെടി 2020-21 �ാമ്പിത്തിികവർഷലെത്തി വസ്തു നികുതിി 
ഒഴിിവാക്ക്ി നൽകുന്നതിിന് എല്ലാാ തിസേ�ശ�വയംഭ്യരണ സ്ഥാാപന
ങ്ങൾക്കും അനുമതിി നൽകി ഉത്തിരവായി. 
�.ഉ.(�ാധാാ) നം. 1691/2021/തി.�വ.ഭ്യ.വ. തിീയതിി. 06.09.2021

�സ്തു�ികുതി പിഴ��ിശ ഒഴി��ക്കാി  
      �ർക്ക്ാർ അനുവദിിച്ച അധാിക �മയപരിധാിക്കുള്ളിൽ 
വസ്തുനികുതിി അടിയ്ക്കുന്നതിിന് പിഴി��ിശ ഒടുസേക്ക്ണ്ടിിവന്നവരുലെടി 
അധാികമായി അടിച്ച തുക ഭ്യാവിയിൽ അടിയ്ക്കുന്ന വസ്തുനികുതിിയിൽ 
നിന്നും കുറവ് വരുത്തിി ക്രമീകരിക്കുന്നതിിന് എല്ലാാ തിസേ�ശ �വയം
ഭ്യരണ സ്ഥാാപന ലെ�ക്രട്ടറിമാർക്കും അനുമതിി നൽകി ഉത്തിരവായി. 
�.ഉ.(�ാധാാ) നം. 1692/2021/തി.�വ.ഭ്യ.വ. തിീയതിി. 06.09.2021

കരി�റുക�ർക്്കാ പിഴയിിള�് 
      ലെകാവിഡ്്-19 സേ�ാക്ക്്ഡ്ൗൺ കാരണം മരാമത്തി് പ്രവൃത്തിികൾ 
നടി�ി�ാക്കുന്നതിിനായി യഥാാ�മയം കരാർ ഉടിമ്പിടിിയിൽ ഏർലെ�
ടിാൻ �ാധാിക്ക്ാതിിരുന്ന കരാറുകാർക്ക്് പിഴി ഈടിാക്കുന്നതിിൽ 
ഇളിവുംനൽകി കരാറിൽ ഏർലെ�ടുന്നതിിന് തിസേ�ശ�വയംഭ്യരണ 
സ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്് അനുമതിി നൽകി ഉത്തിരവായി. 
�.ഉ.(�ാധാാ) നം. 1710/2021/തി.�വ.ഭ്യ.വ. തിീയതിി. 08.09.2021

എ�.ജിി.എൻ.ആർ.ഇ.ജിി.എസ്്.- 
ലെത�ഴി��ളികളുലെട ചികിത്സാ� ലെച��്
മഹാത്മാഗാന്ധിി സേദിശീയ ഗ്രാാമീണ ലെതിാഴിിലുറ�് പദ്ധതിി (സേകരളിം) 
പ്രവൃത്തിികൾക്ക്ിടിയിൽ ലെതിാഴിി�ാളിികൾക്ക്് മരണം, സ്ഥാായിയായ 
അംഗലൈവക�യം എന്നിവ �ംഭ്യവിക്കുന്ന പക്ഷം �ികിത്സാാലെ�
�വ്, എക്സി്സേഗ്രാഷയ എന്നിവ അനുവദിിക്കുന്നതി് �ംബന്ധിിച്ച സ്പഷ്ടിീ
കരണം പുറലെ�ടുവിച്ചു. 
�ർക്കു�ർ നം. 98/ഡ്ി.ഡ്ി.2/2021/തി.�വ.ഭ്യ.വ. തിീയതിി.26.08.2021

ശയ്യാ����ബരി�യി 
�ിർദ്ധ� ന്യോരി�ഗാികൾക്കാ ്കട്ടിിൽ 
ശയ്യാാവ�ംബിയായവരും 60 വയസ്സിിൽ തിാലെഴിയുള്ളവരുമായ 
നിർദ്ധന സേരാഗികൾക്ക്് കൂടിി വാർഷിക പദ്ധതിിയിലുൾലെ�ടുത്തിി 
കട്ടിൽ വാങ്ങി നൽകുന്നതിിന് തിസേ�ശഭ്യരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾക്ക്് 
അനുമതിി നൽകി ഉത്തിരവായി. 
�.ഉ.(�ാധാാ) നം.1526/2021/തി.�വ.ഭ്യ.വ. തിീയതിി: 11.08.2021
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ശു�ിതിവ-മാ�ിനയ�ംസ്കരണം തിസേ�
ശ�വയംഭ്യരണ സ്ഥാാപനങ്ങളുംലെടി 

അടിിസ്ഥാാന ചുമതി�കളിിൽലെ�ട്ട ഒരു 
ഉത്തിരവാദിിത്തിമാണ്. ലെപാതുജനങ്ങളുംം 
ഇന്ന് സേവണ്ടി രീതിിയിൽ ഈ ഉദിയമസേത്തിാടി് 
�ഹകരിക്ക്ാൻ തുടിങ്ങിയിട്ടുണ്ടി്. കൂട്ടായ 
പരിശ്രമത്തിിലൂലെടി മാത്രിസേമ ഈ �ക്ഷയം 
ലൈകവര ിക്ക് ാന ാകൂ എന്ന കാര യവുംം 
ഇതിിസേനാടികം ലെതിളിിയിക്ക്ലെ�ട്ടതിാണ്.

മാ�ിനയ�ംസ്കരണ രംഗത്തി് വിസേക
ന്ദ്രീീകൃതി മാതൃക സൃഷ്ടിിച്ച് മികച്ച സേനട്ടങ്ങൾ 
ലൈകവരിച്ച �ംസ്ഥാാനമാണ് നമ്മുസേടിതി്. 
വിവിധാ ഘടികങ്ങലെളി സേകാർത്തിിണക്ക്ി
ലെക്ക്ാണ്ടിാണ് വിസേകന്ദ്രീീകൃതി മാ�ിനയ 
�ംസ്കരണ സേമഖ്യാ� പ്രവർത്തിിക്കുന്നതി്. 
ഖ്യാരമാ�ിനയ �ംസ്കരണ നിയമം 2016-ൽ 
ഇവലെയ�റ്റിി പ്രതിിപാദിിക്കുന്നുണ്ടി്. 900-
സേത്തിാളിം തിസേ�ശ�വയംഭ്യരണ സ്ഥാാപന
ങ്ങൾക്ക്് ശു�ിതിവ പദിവി നൽകിയതിിലൂലെടി 

നമ്മുലെടി �ംസ്ഥാാനത്തി് ഭൂരിഭ്യാഗം തിസേ�ശ
�വയംഭ്യരണ സ്ഥാാപനങ്ങളിിലും വിസേകന്ദ്രീീ
കൃതി മാ�ിനയ�ംസ്കരണ �ംവിധാാനങ്ങൾ 
വന്നു കഴിിഞ്ഞു എന്നതി് വയക്തമാണ്.

ഈ സേമഖ്യാ�യിലെ� പ്രവർത്തിനങ്ങൾ 
സുഗമമാക്ക്ാൻ ഖ്യാര മാ�ിനയ �ംസ്കരണ 
�ട്ടങ്ങളിിൽ പറഞ്ഞിിട്ടുള്ളതുസേപാലെ� ഓസേരാ 
�ംവിധാാനങ്ങളുംം ലെകാണ്ടുംവരുസേമ്പിാൾ 
അവലെയാലെക്ക് നല്ലാ രീതിിയി�ാസേണാ 
നാം വിനിസേയാഗിക്കുന്നതി് എന്നതി് കൂലെടി 
പരിസേശാധാിസേക്ക്ണ്ടിിയിരിക്കുന്നു. ഇതിിൽ 
ഓസേരാന്നായി സേനാക്ക്ാം.

ഹാരിിതകർമ്മീന്യോസ്� 
വീടുകളിിൽ നിന്നും സ്ഥാാപനങ്ങളിിൽ 

നിന്നും കഴുകി വൃത്തിിയാക്ക്ിയ പ്ലിാസ്റ്റംിക്കും 
മറ്റി് പാഴി് വസ്തുക്ക്ളുംം യൂ�ർഫീ അടിിസ്ഥാാ
നത്തിിൽ സേശഖ്യാരിക്ക്ൽ, ലൈജവമാ�ിനയം 
ഉറവിടിത്തിിൽ �ംസ്കരിക്കുന്നതിിനുള്ള 

�ാസേങ്കിതിിക �ഹായവുംം ഉപാധാികളുംം 
�ഭ്യയമാക്ക്ൽ എന്നീ വാതിിൽ�ടിി സേ�വന 
ങ്ങൾക്ക്ായി പ്രസേതിയകം പരിശീ�നം �ഭ്യിച്ച 
�ംഘമാണ് ഹരിതികർമ്മസേ�ന. ഇതിിനു
പുറലെമ ലെതിറ്റിായ രീതിിയിൽ മാ�ിനയ�ംസ്ക
രണം നടിത്തുന്നവരുലെടി വിവരം സേശഖ്യാരി
ക്ക്ാനും സേബാധാവതി്കരണം നടിത്തിാനും 
ഹരിതികർമ്മസേ�നയുലെടി സേ�വനം തിസേ�
ശ�വയംഭ്യരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾ പ്രസേയാജന
ലെ�ടുത്തുന്നുണ്ടി്.

�ി��ിലെ� സ്ഥാിതി
ഒരു വാർഡ്ിൽ രണ്ടി് ഹരിതികർമ്മ 

സേ�നാംഗങ്ങലെളി വീതിമാണ് നിസേയാഗിച്ചി
ട്ടുള്ളതി്. ഹരിതിസേകരളിം മിഷലെന്റ കണക്ക്് 
പ്രകാരം 938 തിസേ�ശ�വയംഭ്യരണ സ്ഥാാപ
നങ്ങളിി�ായി ഏകസേദിശം 28,632 ഹരിതി
കർമ്മ സേ�നാംഗങ്ങൾ �ജീവമായി പ്രവർ
ത്തിിക്കുന്നുണ്ടി്. നി�വിൽ 3,468 രൂപയാണ് 

ശുചിിതിവ - മാ�ിനായസ�സ്കരാണ� 
തികോ�ശസ്ഥാപനാങ്ങള് ഇനാി ശ്രദ്ധികോക്ക്ണ്ടതി്
 ന്യോരിഷ്മ ചന്ദ്രീൻ
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ഒരു ഹരിതികർമ്മ സേ�നാംഗത്തിിലെന്റ 
പ്രതിിമാ� ശരാശരി വരുമാനം. എന്നാൽ 
നല്ലാ രീതിിയിൽ പ്രവർത്തിനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന 
ഹരിതികർമ്മ സേ�നകൾക്ക്് പ്രതിിമാ�ം 
10,000-ന് മുകളിിൽ വരുമാനം �ഭ്യിക്കുന്നുണ്ടി്. 
പസേക്ഷ പ� സ്ഥാ�ങ്ങളിിലും ഹരിതികർമ്മ
സേ�നയ്ക്കാ് നല്ലാ രീതിിയിൽ പ്രവർത്തിിക്കുവാൻ 
�ാധാിക്ക്ാത്തിതി് ലെപാതുജനങ്ങളിിൽനിന്നും 
പൂർണ്ണമായ �ഹകരണം ഇല്ലാാത്തി കാര
ണത്തിാ�ാണ്. പ�രും ഹരിതികർമ്മസേ�
നാംഗങ്ങസേളിാടി് സേമാശമായ രീതിിയി�ാണ് 
ഇടിലെപടുന്നതി്. പാഴി് വസ്തുക്ക്ൾ നൽകു
ന്നതിിന് പകരം പ�രും അവ കത്തിിച്ചു 
കളിയുന്നു. യൂ�ർഫീ നൽകാനും മടിിക്കുന്നു. 

ഇതിിലെനല്ലാാം പുറസേമ തിരംതിിരിക്ക്ാലെതി 
ലൈജവമാ�ിനയവുംം അലൈജവമാ�ിനയവുംം 
ഇടിക�ർത്തിി നൽകുന്നവരുലെടി എണ്ണവുംം 
ലെ�റുതില്ലാ. ഇതി് ഹരിതികർമ്മസേ�നയുലെടി 
സേജാ�ിഭ്യാരം വർദ്ധി�ിക്കുന്നു.

മ�റിണ� മന്യോ��ഭ്യാ���
നമ്മളിിൽ എത്രിസേപർ ഹരിതികർമ്മ

സേ�നലെയ നല്ലാ രീതിിയിൽ �വീകരിക്കുന്നു
ണ്ടി്? വളിലെര കുറച്ചു സേപർ മാത്രിം. എന്താണ് 
കാരണം? നമ്മുലെടി മസേനാഭ്യാവവുംം ശീ�ങ്ങളുംം 
തിലെന്ന. 'നമ്മുലെടി വീട്ടിലെ� പ്ലിാസ്റ്റംിക്കും 
ലെകാടുക്ക്ണം പിലെന്ന ലൈപ�യും കൂടിി 
ലെകാടുക്ക്സേണാ?' ഇതിാണ് പ�രുലെടിയും 

�ംശയം. പ�രും ഹരിതികർമ്മസേ�നാം
ഗങ്ങൾ വരുന്നതി് കാണുസേമ്പിാൾ തിലെന്ന 
വാതിി�ടിച്ച് അകത്തിിരിക്കുന്ന �ാഹ�രയം 
സേപാലുമുണ്്ടി. ഒരു മാ�ം മു�സേതിാ അൻപസേതിാ 
രൂപ ഹരിതികർമ്മസേ�നാംഗങ്ങൾക്ക്് 
നൽകാൻ സേപാലും മടിി കാണിക്കുന്നവരും 
നമ്മുലെടി ഇടിയിലുണ്്ടി. ഈ സേ�നാംഗങ്ങൾക്്ക് 
മറ്റു വരുമാന സേ�ാതിസ്സുകൾ ഉലെണ്ടിന്നാണ് 
നമ്മളിിൽ പ�രുലെടിയും ധാാരണ. എന്നാൽ 
�തിയാവസ്ഥാ അതില്ലാ. 

നാലെളി ഇവരാരും തിലെന്ന മാ�ിനയസേശ
ഖ്യാരണത്തിിന് ഇറങ്ങുന്നില്ലാ എന്ന് തിീരു
മാനിച്ചാൽ ആരാണ് ദുരിതിത്തിി�ാവുംക? 
അവർക്ക്് ഒരു പസേക്ഷ മറ്റി് വരുമാന സേ�ാ

ഖരിമ��ി�ോ സ്�സ്കരിണ ചട്ടി�, 2016
• മാ�ിനയം ഉറവിടിത്തിിൽ തിലെന്ന 

ലൈജവം, അലൈജവം, അപകടികര
മായ മാ�ിനയം എന്നിങ്ങലെന തിരം
തിിരിക്ക്ണം

• തിസേ�ശ�വയംഭ്യരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾ 
വ ാ തി ി ൽ � ടി ി  സേ ശ ഖ്യാര ണ ത്തി ി ന ് 
ആവശയമായ �ൗകരയങ്ങൾ �ഭ്യയമാ
ക്ക്ണം

• ഓസേരാ തിസേ�ശ�വയംഭ്യരണ സ്ഥാാപ 
നവുംം നിശ്ചയിക്കുന്ന യൂ�ർ ഫീ 
നൽകാൻ മാ�ിനയ ഉല്പാദികർ ബാധായ
സ്ഥാരാണ്
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തിസുകൾ ഉണ്ടിാസേയക്ക്ാം. എന്നാൽ നമ്മുലെടി 
മാ�ിനയ �ംസ്കരണ സേമഖ്യാ�യുലെടി നലെട്ടല്ലാ് 
അസേതിാലെടി തികരും. അങ്ങലെന ഒരു �ാഹ
�രയമുണ്ടിായാൽ മാ�ിനയം നാം എങ്ങലെന 
�ംസ്കരിക്കും? ഒരു പരിധാിവലെര നമുക്ക്് 
സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാാൻ കഴിിയുമായിരിക്കും. ആ 
പരിധാി കഴിിഞ്ഞിാൽ ആർക്ക്് ലൈകമാറും? 
അസേതിാ എലെന്റ വീട്ടിൽ മാ�ിനയം ഉണ്ടിാവില്ലാ 
എന്ന് വാദിിക്ക്ാൻ �ാധാിക്കുസേമാ?

ഇതിിലെനല്ലാാം പരിഹാരം ഉണ്ടിാകണ
ലെമങ്കിിൽ ലെപാതുജനങ്ങളുംലെടി മസേനാഭ്യാവ
ത്തിിൽ മാറ്റിം സൃഷ്ടിിസേക്ക്ണ്ടിതുണ്ടി്.  ഉറവി
ടിത്തിിൽ തിലെന്ന തിരം തിിരിസേക്ക്ണ്ടിതിിലെന്റ 
ആവശയകതി അവലെര സേബാധായലെ�ടുത്തിണം. 
ഇതിിനാവശയമായ സേബാധാവൽക്ക്രണ പ്ര
വർത്തിനങ്ങൾ �ംഘടിി�ിക്കുകയും മാ�ിനയ 
ഉൽപാദികർ എന്ന നി�യിൽ എല്ലാാവർക്കും 
മാ�ിനയ �ംസ്കരണത്തിിലുള്ള പങ്കും ഉത്തിര
വാദിിത്തിവുംം സേബാധായലെ�ടുത്തുകയും സേവണം.

��ർഡി് ത� മി�ി ലെമ�ീരിിയിൽ 
കളക്ഷൻ ലെഫസ്ി�ി�ികൾ

ഓസേരാ വാർഡ്ിസേ�യും വീടുകളിിൽ 
നിന്ന് ഹരിതികർമ്മസേ�ന സേശഖ്യാരിക്കുന്ന 
മാ�ിനയങ്ങൾ തിാൽക്ക്ാ�ികമായി സൂക്ഷി
ച്ചുവയ്ക്കാാൻ ആവശയമായ �ംവിധാാനമാണ് 
മിനി എം.�ി.എഫ്. ഇതിിലെന്റ �ംരക്ഷണ 
ചുമതി� ഹരിതികർമ്മസേ�നയ്ക്കും  �മീപവാ
�ികൾക്കുമാണ്.

�ി��ിലെ� സ്ഥാിതി
മിനി എം.�ി.എഫു.കൾ ഹരിതികർമ്മ

സേ�നയുലെടി പ്രവർത്തിനം ലെമച്ചലെ�ടുത്തിാൻ 
സേവണ്ടിി നിർമ്മിച്ചതിാലെണങ്കിിലും പ�യിടി
ത്തും ലെപാതുജനങ്ങൾക്ക്് മാ�ിനയം നിസേക്ഷ
പിച്ചു സേപാകാനുള്ള സ്ഥാ�മായി മാറിക്ക്ഴിി
ഞ്ഞിിരിക്കുന്നു. ഇതിിനു പ്രധാാന കാരണം 
അവർക്ക്് ഈ �ംവിധാാനങ്ങളുംലെടി ഉസേ�
ശശുദ്ധി അറിയില്ലാ എന്നതുതിലെന്ന. മിനി 
എം�ിഎഫുകൾക്ക്് മുന്നിൽ ലെപാതുജന
ങ്ങൾ മാ�ിനയങ്ങൾ കവറിൽ ലെകട്ടി ഉസേപ
ക്ഷിച്ചു സേപാകുന്നതി് ഹരിതികർമ്മസേ�നയുലെടി 
സുഗമമായ പ്രവർത്തിനലെത്തി ബാധാിക്കുന്ന
തിിസേനാലെടിാ�ം പരിസ്ഥാിതിി മ�ിനീകരണ
ത്തിിസേ�ക്കും വഴിി ലെതിളിിക്കുന്നു.

ന്യോ�ണ്ടത് 
ലെപ�തുന്യോബ�ധ�ത്കരിണ� 

മ ിനി  എം .�ി .എഫുകൾ ലെപാതു
ജനങ്ങൾക്ക്് മാ�ിനയം  നിസേക്ഷപിച്ചു 

സേപാകാനുള്ള ഇടിമലെല്ലാന്ന കാരയം ആദിയം 
തിലെന്ന അവലെര സേബാധായലെ�ടുസേത്തിണ്ടിതു
ണ്ടി്. ഇതിിനായി മിനി എം.�ി.എഫുകൾ 
നിർമ്മിക്കുസേമ്പിാൾ ആ പ്രസേദിശത്തുള്ള 
ജനങ്ങലെളി ഇവയുലെടി ശരിയായ ഉപസേയാഗം 
എ ന്ത ാ ലെ ണ ന്ന ്  സേ ബ ാ ധാ യ � ടു ത്തി ണ ം . 
അസേതിാലെടിാ�ം പരി�രവാ�ികലെളി മിനി 
എം.�ി.എഫുകൾ നല്ലാ രീതിിയിൽ പരിപാ
�ിക്കുന്നതിിലെന്റ ആവശയകതിയും സേബാധായ
ലെ�ടുത്തിണം. 

ലെമ�ീരിിയിൽ കളക്ഷൻ 
ലെഫസ്ി�ി�ി (MCF)

ഓസേരാ വാർഡ്ിൽ നിന്നും ഹരിതികർ
മ്മസേ�നാംഗങ്ങൾ മുസേഖ്യാന വരുന്ന പാഴി് വ
സ്തുക്ക്ൾ തിരംതിിരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതി് ലെമറ്റിീ
രിയൽ കളിക്ഷൻ ലെഫ�ി�ിറ്റിികളിി�ാണ്. 
ഇവിലെടി നിന്നും പുനഃ�ംക്രമണ സേയാഗയ
മായവ വയാപാരികൾക്ക്് ലൈകമാറുന്നു. 
പുനഃ�ംക്രമണം �ാധായമല്ലാാത്തിവ റിസേ�ാഴ്സ്് 
റിക്ക്വറി ലെഫ�ി�ിറ്റിികളിിസേ�ക്ക്് മാറ്റുന്നു. 

�ി��ിലെ� സ്ഥാിതി
സേകരളിത്തിിൽ നി�വിൽ ഏകസേദിശം 

1089 എം.�ി.എഫുകളുംണ്ടി്. പലെക്ഷ പ� 
എം.�ി.എഫുകളിിലും സേവണ്ടിത്രി സ്ഥാ�
�ൗകരയമില്ലാ. ഒ�ം തിരംതിിരിക്ക്�ിനും 
ലെബയി�ിംഗിനും ആവശയമായ ഉപകരണ
ങ്ങളുംം �ഭ്യയമല്ലാ. ഇക്ക്ാരണത്തിാൽ പ� 
സ്ഥാ�ങ്ങളിിലും പാഴി് വസ്തുക്ക്ൾ കുന്നുകൂടിി 
കിടിക്കുകയും അതി് പിന്നീടി്  എം�ിഎഫി
ലെന്റ സുഗമമായ പ്രവർത്തിനലെത്തി ബാധാി
ക്കുകയും ലെ�യ്യുന്നു. ഒട്ടുമിക്ക് സ്ഥാ�ങ്ങളിിലും 
എം.�ി.എഫുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിിലെന

തിിലെര ലെപാതുവിൽ പ്രതിിസേഷധാങ്ങളുംം ഉണ്ടിാ
കാറുണ്ടി്. ഈ �ംവിധാാനങ്ങലെളിക്കുറിച്ചുള്ള 
അജ്ഞാതിയും �ി�യിടിങ്ങളിിലെ�ങ്കിിലും ഇവ 
പരിപാ�ിക്കുന്നതിിൽ �ംഭ്യവിച്ചിട്ടുള്ള വീഴ്ച
യുമാണ് ഈ പ്രതിിസേഷധാങ്ങൾക്ക്് നിദിാനം. 

ന്യോ�ണ� മികവും� ആസൂത്രണ�  
  എം.�ി.എഫുകൾ നിർമ്മിക്കുസേമ്പിാൾ 

സേവണ്ടിത്രി സ്ഥാ� �ൗകരയങ്ങൾ ഉലെണ്ടിന്ന് 
ഉറ�ാക്കുകയും ഒ�ം പ്രവർത്തിനം സുഗമ
മാക്ക്ാൻ ആവശയമായ എല്ലാാ ഉപകരണ
ങ്ങളുംം �ഭ്യയമാക്കുകയും സേവണം. ഗതിാഗതി
�ൗകരയം �ഭ്യയമായ സ്ഥാ�ങ്ങളിിൽ സേവണം 
എം.�ി.എഫ്. നിർമ്മിക്ക്ാൻ. ഇതിിലെനല്ലാാം 
പുറലെമ അവിലെടിനിന്ന് നിശ്ചിതി ഇടിസേവളി
യിൽ വസ്തുക്ക്ൾ ലെകാണ്ടുംസേപാകാൻ പ്രാപ്തി
രായ ഏജൻ�ികലെളിയും കലെണ്ടിത്തിണം. 
ഇതിിനായി തിസേ�ശ�വയംഭ്യരണ വകു�ിനു 
കീഴിിൽ �ീൻസേകരളി കമ്പിനി പ്രവർത്തിിക്കു
ന്നുണ്ടി്. ഇതിിനു പുറസേമ മറ്റി് പ� ഏജൻ�ി
കളുംം ഇന്ന് ഈ സേമഖ്യാ�യിൽ �ജീവമാണ്. 

റിിന്യോസ്�ഴ്സ്് റിിക്കാ�റിി ലെഫസ്ി�ി�ി 
(RRF)

റിസേ�ാഴ്സ്് റിക്ക്വറി ലെഫ�ി�ിറ്റിിയിൽ 

ഖരിമ��ി�ോ സ്�സ്കരിണ ചട്ടി�, 2016
തിസേ�ശ �വയംഭ്യരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾ 

വസ്തുക്ക്ൾ തിരംതിിരിക്ക്ാൻ ആവശയ
മായ സ്ഥാ�വുംം �ൗകരയങ്ങസേളിാടും 
കൂടിിയ ലെമറ്റിീരിയൽ റിക്ക്വറി ലെഫ�ി
�ിറ്റിികൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകണം
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(RRF) എത്തുന്ന വസ്തുക്ക്ളിിൽ പുനഃ�ം
ക്രമണ സേയാഗയമായവ പുനഃ�ംക്രമണ വയാ
പാരികൾക്ക്് ലൈകമാറുന്നു. പുനഃ�ംക്രമണം 
�ാധായമല്ലാാത്തി പ്ലിാസ്റ്റംിക ്  കവറുകൾ 
ലെപാടിിച്ചു IRC SP 098 പ്രകാരം സേറാഡ്് 
ടിാറിങ്ങിനായി ഉപസേയാഗിക്കുന്നു. പുനഃ�ം
ക്രമണസേമാ പുനരുപസേയാഗസേമാ �ാധായമ
ല്ലാാത്തി വസ്തുക്ക്ൾ ശാസ്ത്രീീയ �ാൻഡ്് ഫിൽ
കളിിസേ�ക്കും �ിമന്റ ് ഫാക്ടറികളിിസേ�ക്കും 
അയയ്ക്കുന്നു.

�ി��ിലെ� സ്ഥാിതി
സേകരളിത്തിിൽ നി�വിൽ ഏകസേദിശം 

113 ആർ.ആർ.എഫുകളുംണ്ടി്. ആർ.ആർ.
എഫുകളിിൽ നിന്നും വരുന്ന ലെപാടിിച്ച 
പ്ലിാസ്റ്റംിക് പ� തിസേ�ശ�വയംഭ്യരണ സ്ഥാാ
പനങ്ങളുംം സേറാഡ്് ടിാറിങ്ങിനായി ഉപസേയാ
ഗിക്കുന്നില്ലാ. അതിിനു പിന്നിലുള്ള ശാസ്ത്രീവുംം 
ഉപസേയാഗരീതിിയും മന�ി�ാക്ക്ാത്തിതിി 
നാ�ാണിതി്. ഇതിിനുപുറലെമ നിരന്തരമായി 
ലെ�ഡ്ഡിംിംഗ് ലെമഷീനുകൾക്ക്് സേകടുപാടുകൾ 
വരുന്നതും കൃതിയ�മയത്തി് ഇവ ശരിയാ
ക്ക്ാൻ ആലെളി കിട്ടാത്തിതും സ്ഥാിതിി വഷളിാ
ക്കുന്നു. 
ന്യോബ�ധ�ത്കരിണവും� 
പരിിശീ��വും�

എല്ലാാ തിസേ�ശ�വയംഭ്യരണ സ്ഥാാപന
ങ്ങളിിലെ�യും എഞ്ചാിനീയർമാർക്ക്് സേപാളിി
മലൈറ�്ഡ്് സേറാഡ്് ടിാറിങ്ങ് �ംബന്ധിിച്ച 
ലെട്രയിനിംഗ് നൽകണം. എല്ലാാ തിസേ�ശ
�വയംഭ്യരണ സ്ഥാാപനങ്ങൾക്കും ലെപാടിിച്ച 
പ്ലിാസ്റ്റംിക്ക്ിലെന്റ �ഭ്യയതി ഉറ�ാക്കുന്നതിിലൂലെടി 
സേറാഡ്് ടിാറിങ്ങിന് ഉപസേയാഗിക്കുന്ന ബിറ്റു

മിലെന്റ അളിവ് കുറയ്ക്കാാനും ഒ�ം ഏലെറനാൾ 
നി�നിൽക്കുന്ന സേറാഡുകൾ നിർമ്മിക്ക്ാനും 
�ാധാിക്കും. അസേതിാലെടിാ�ം ലെമഷീനുകൾ 
നല്ലാ ഗുണനി�വാരം പു�ർത്തുന്നവയാ
ലെണന്നും ഉറ�ാക്ക്ണം. നല്ലാ രീതിിയിൽ 
മാ�ിനയ �ംസ്കരണ പ്രവർത്തിനങ്ങൾ 
നടിക്ക്ണലെമങ്കിിൽ ഈ ഘടികങ്ങൾ എല്ലാാം 
ആവശയമാണ്. ഇതിിലെന്റലെയല്ലാാം നിർമ്മാണ
ച്ചുമതി�യും പ്രവർത്തിനത്തിിലെന്റ ഓസേരാ ഘട്ട
ത്തിിലും സേവണ്ടി �ൗകരയങ്ങൾ �ഭ്യയമാക്ക്ലും 
തിസേ�ശ�വയംഭ്യരണ സ്ഥാാപനങ്ങളുംലെടി ഉത്തി
രവാദിിത്തിമാണ്.

കുറിയ്ക്കുന്യോ��ഴും� കൂടുന്ന മ��ി�ോ�
ഗ്രാീൻ ന്യോപ്രാ�ന്യോട്ടി�ന്യോക�ൾ

മാ�ിനയത്തിിലെന്റ അളിവ്  കുറയ്ക്കുക 
എ ന്ന തി ാ ണ ്  ഗ്രാീ ൻ  സേ പ്ര ാ സേ ട്ട ാ സേ ക ാ ൾ 
ലെകാണ്ടി് ഉസേ�ശിക്കുന്നതി്. പ്ലിാസ്റ്റംിക് വസ്തു
ക്ക്ൾക്ക്് പകരം കഴിിവതും പുനരുപസേയാഗ 
�ാധായമായ വസ്തുക്ക്ൾ സേപ്രാത്സാാഹി�ിക്കു
ന്നതിിലൂലെടി മാ�ിനയത്തിിലെന്റ അളിവ് കുറയ്ക്കാാ
നാകും. വിവാഹവുംം മറ്റി് ലെപാതു പരിപാടിി
കളുംലെമല്ലാാം ഗ്രാീൻ സേപ്രാസേട്ടാസേകാൾ പാ�ി
ച്ചുലെകാണ്ടി് നടിത്തിാൻ  ശ്രദ്ധിക്ക്ാം. സേകര
ളിത്തിിലുടിനീളിം ഏകസേദിശം 11500 �ധാികം 
�ർക്ക്ാർ ഓഫീസുകൾ ഹരിതി ഓഫീസു
കളിായി പ്രഖ്യായാപിക്ക്ലെ�ട്ടു. ആസേഘാഷങ്ങളിി
ലും ഉത്സാവങ്ങളിിലും ലെപാതുപരിപാടിികളിിലും 
ഹരിതി�ട്ടം പാ�ിച്ചു വരികയും ലെ�യ്യുന്നു.

�ി��ിലെ� സ്ഥാിതി
ഒറ്റി തിവണ മാത്രിം ഉപസേയാഗിക്കുന്ന പ്ലിാ

സ്റ്റംിക്ക്് നിസേരാധാനം വലെന്നങ്കിിലും ലെകാവിഡ്് 

മഹാമാരിയുലെടി വരസേവാടുകൂടിി വീണ്ടുംം  പ്ലിാ
സ്റ്റംിക്ക്ിലെന്റ അളിവ് ദിിനംപ്രതിി വർദ്ധിച്ചുവരി
കയാണ്. അധാികം സേപരും വീട്ടിൽ തിലെന്ന 
ഇരുന്നു  സേജാ�ി ലെ�യ്യുന്നതിിനാൽ വീട്ടിസേ�
ക്ക്് വാങ്ങുന്ന പാഴ്സ്ലുകളുംലെടിയും മറ്റും അളിവ് 
വർദ്ധിച്ചു. ഇതിിനുപുറലെമ ആസേഘാഷങ്ങൾ
ക്കും �ടിങ്ങുകൾക്കും ഡ്ിസേസ്പാ�ിബിൾ സേപ്ലി
റ്റുകൾ തിിരിലെക വന്നു. കടികളിിലും ഇസേ�ാൾ 
ഡ്ിസേസ്പാ�ിബിൾ സേപ്ലിറ്റുകളിി�ാണ് ഭ്യക്ഷണം 
നൽകുന്നതി്. 

മ�റി��, �ലെല്ല�രു മ��ത്ത്ി��യിി
പുനരുപസേയാഗം �ാധായമായ വസ്തുക്ക്ളിി

സേ�ക്ക്് മാറുന്നതിിലൂലെടി നലെല്ലാാരു ശതിമാനം 
മാ�ിനയത്തിിലെന്റ അളിവ് കുറയ്ക്കാാനാകും. 
ആസേഘാഷങ്ങൾക്കും  �ടിങ്ങുകൾക്കും ഇത്തി
രത്തിിൽ പുനരുപസേയാഗം �ാധായമാകുന്ന 
പാത്രിങ്ങളുംം മറ്റും നൽകുന്ന ഹരിതികർമ്മ 
സേ�ന �ംരംഭ്യങ്ങളുംം ഇന്നുണ്ടി്. 

ഏലെതിാരു �ംവിധാാനം ലെകാണ്ടും 
വരുസേമ്പിാഴും അതിിലെന്റ സുസ്ഥാിരതി നാം 
ഉറ�ാസേക്ക്ണ്ടിതുണ്ടി്. പ്രസേതിയകിച്ച് വിസേകന്ദ്രീീ
കൃതി മാ�ിനയ�ംസ്കരണ ശൃംംഖ്യാ�യിലെ� 
ഏലെതിങ്കിിലുലെമാരു ഘടികം നല്ലാരീതിിയിൽ പ്ര
വർത്തിിച്ചില്ലാ എന്നുലെണ്ടിങ്കിിൽ അത്ി �ംവിധാാ
നലെത്തി പൂർണ്ണമായും ബാധാിക്കും. അതിിനാൽ 
തിലെന്ന ഓസേരാ ഘടികങ്ങലെളിയും നിരന്തരമായി 
പരിസേശാധാിക്കുകയും അവയുലെടി സുസ്ഥാിരതി 
ഉറ�ാക്കുകയും സേവണം. 
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ഭാാഷാാവിയവിസ്ഥകള് ഭാരാണഘെനായില്
 ന്യോഡി�. എഴുംമറ്റൂർ രി�ജിരി�ജി�ർമ്മീ

ഭ്യാരതിത്തിിലെന്റ ഭ്യരണഘടിനയിൽ ഒരദ്ധയായം 
തിലെന്ന ഔസേദിയാഗികഭ്യാഷയ്ക്കു നീക്ക്ിവച്ചിരി

ക്കുന്നു. 343 മുതിൽ 351 വലെരയുള്ള അനുസേച്ഛാദി
ങ്ങളിാണ് ഈ അദ്ധയായത്തിിലെന്റ ഉള്ളടിക്ക്ം. 
ഭ്യരണഘടിനയിലെ� ഭ്യാഷാവയവസ്ഥാകൾ 
ഇങ്ങലെന �ംഗ്രാഹിക്ക്ാം.

യൂണിയലെന്റ ഔസേദിയാഗികഭ്യാഷ സേദിവ 
നാഗരി �ിപിയിലുള്ള ഹിന്ദ്ി ആയിരിക്കും. 
ഭ്യരണഘടിനയുലെടി പ്രാരംഭ്യം മുതിൽ പതിിന
ഞ്ചുവർഷസേത്തിക്ക്് യൂണിയലെന്റ ഔസേദിയാഗികാ
വശയങ്ങൾക്ക്് ഇംഗ്ലീീഷ് തുടിർന്ന് ഉപസേയാഗി
ക്കും. ഈ കാ�യളിവിൽ ഇംഗ്ലീീഷിനുപുറസേമ 
ഹിന്ദ്ിയും ഉപസേയാഗിക്ക്ണലെമന്ന് രാഷ്ട്രീപതിി
ക്കു നിർസേ�ശിക്ക്ാം. പതിിനഞ്ചു വർഷത്തിിനു
സേശഷവുംം പ്രസേതിയക ആവശയങ്ങൾക്ക്് ഇംഗ്ലീീഷ് 
തുടിർന്നും ഉപസേയാഗിക്ക്ാൻ പാർ�ലെമന്റിനു 
വയവസ്ഥാ ലെ�യ്യാാവുംന്നതിാണ് (അനു: 343).

ഭ്യരണഘടിനയുലെടി പ്രാരംഭ്യം മുതിൽ അഞ്ചു
വർഷം കഴിിയുസേമ്പിാഴും പത്തുവർഷം കഴിിയു
സേമ്പിാഴും ഹിന്ദ്ിയുലെടി വയാപനലെത്തിയും ഇംഗ്ലീീഷി
ലെന്റ ഉപസേയാഗലെത്തിയും കുറിച്ച് പഠിിച്ച് സേവണ്ടി 
ശിപാർശകൾ �മർ�ിക്കുന്നതിിന് രാഷ്ട്രീപതിി 
കമ്മീഷനുകലെളി നിയമിക്ക്ണം. കമ്മീഷൻ 
ഇന്തയയുലെടി വയാവ�ായികവുംം �ാംസ്കാരിക
വുംം ശാസ്ത്രീീയവുംമായ പുസേരാഗതിിയും അഹിന്ദ്ി
പ്രസേദിശങ്ങളിിലെ� ജനങ്ങളുംലെടി തിാതി്പരയങ്ങളുംം 
യഥാാർഹം പരിഗണിക്ക്ണം. കമ്മീഷലെന്റ 
ശിപാർശകൾ മു�തുസേപരടിങ്ങുന്ന ഒരു പാർ�
ലെമന്റും കമ്മിറ്റിി പരിസേശാധാിച്ച് രാഷ്ട്രീപതിിക്കു 
റിസേ�ാർട്ടു നൽകണം. ഈ റിസേ�ാർട്ടിലെന്റ 
അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ രാഷ്ട്രീപതിി ആവശയമായ 
നിർസേ�ശങ്ങൾ പുറലെ�ടുവിക്കും (അനു: 344).

ഒരു �ംസ്ഥാാനത്തി് ഉപസേയാഗിക്കുന്ന 
ഭ്യാഷകളിിൽ ഒസേന്നാ അതിി�ധാികസേമാ ആ 
�ംസ്ഥാാനലെത്തി ഔസേദിയാഗികഭ്യാഷയായി 
നിശ്ചയിച്ചു തിീരുമാനലെമടുക്കുന്നതിിന് ആ 
�ംസ്ഥാാനലെത്തി നിയമ�ഭ്യയ്ക്കാ് അധാികാര
മുണ്ടി് (അനു: 345). �ംസ്ഥാാനവുംം സേകന്ദ്രീവുംം 
തിമ്മിസേ�ാ �ംസ്ഥാാനങ്ങൾ തിമ്മിസേ�ാ ഉള്ള 

ഔസേദിയാഗിക ആവശയങ്ങൾക്ക്് സേകന്ദ്രീം അംഗീ
കരിച്ചിട്ടുള്ള ഔസേദിയാഗിക ഭ്യാഷ ഉപസേയാഗി
ക്ക്ണം. എന്നാൽ ഉഭ്യയകക്ഷി�മ്മതിപ്രകാരം 
�ംസ്ഥാാനങ്ങൾക്ക്് ആശയവിനിമയത്തിിന് 
ഹിന്ദ്ി ഉപസേയാഗിക്ക്ാവുംന്നതിാണ് (അനു: 346). 
�ംസ്ഥാാനങ്ങളിിലെ� ഭ്യാഷാനൂനപക്ഷങ്ങളുംലെടി 
�ംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിാണ് 347-ാം 
അനുസേച്ഛാദിം. അതിനു�രിച്ച് ഒരു പ്രസേതിയകഭ്യാ
ഷലെയ, അഭ്യയർത്ഥ്യനമാനിച്ച് ഒരു �ംസ്ഥാാ
നത്തിിനു പൂർണ്ണമാസേയാ ഭ്യാഗികമാസേയാ 
ഔസേദിയാഗികഭ്യാഷയായി അംഗീകരിക്കുന്ന
തിിനുള്ള നിർസേ�ശം നൽകാൻ രാഷ്ട്രീപതിിക്ക്് 
അധാികാരമുണ്ടി്. 

സേകാടിതിിഭ്യാഷലെയ �ംബന്ധിിച്ചാണ് 
348-ാം അനുസേച്ഛാദിത്തിിൽ പറയുന്നതി്. പാർ�
ലെമന്റ ് നിയമം മുസേഖ്യാന വയവസ്ഥാ ലെ�യ്യുന്നതു
വലെര സുപ്രീംസേകാടിതിിയിലെ�യും ലൈഹസേക്ക്ാ
ടിതിിയിലെ�യും എല്ലാാ നടിപടിികൾക്കും 
ഇംഗ്ലീീഷ് തുടിരുന്നതിാണ്. അതുസേപാലെ�തിലെന്ന 
ഭ്യരണഘടിന അനു�രിസേച്ചാ പാർ�ലെമസേന്റാ 
�ംസ്ഥാാനനിയമ�ഭ്യകസേളിാ നിർമ്മിച്ച നിയ
മമനു�രിസേച്ചാ പുറലെ�ടുവിക്കുന്ന ബില്ലുകൾ, 
ആക്ടുകൾ, ഓർഡ്ിനൻസുകൾ, ഉത്തിരവും
കൾ, റഗുസേ�ഷനുകൾ തുടിങ്ങിയവയ്ക്കാ് ഇംഗ്ലീീഷ് 
തുടിർന്ന് ഉപസേയാഗിക്ക്ാവുംന്നതിാണ്. എന്നാൽ 
പാർ�ലെമന്റിനു യുക്തലെമന്നു സേതിാന്നിയാൽ 
സേകാടിതിികളിിൽ പതിിനഞ്ചുവർഷം കഴിിയു
സേമ്പിാൾ ഇംഗ്ലീീഷ് ഭ്യാഷയുലെടി ഉപസേയാഗം 
നിർത്തി�ാക്ക്ാവുംന്നതിാണ്. രാഷ്ട്രീപതിിയുലെടി 
അനുവാദിസേത്തിാലെടി ലൈഹസേക്ക്ാടിതിിയിലെ� 
നടിപടി ികൾക്ക്്  പ്രാസേദിശികഭ്യാഷസേയാ 
ഹിന്ദ്ിസേയാ ഉപസേയാഗിക്ക്ാവുംന്നതിാണ്. 

ഭ്യാഷലെയ �ംബന്ധിിക്കുന്ന �ി� നിയ
മങ്ങൾ അധാിനിയമം ലെ�യ്യുന്നതിിനുള്ള 
നടിപടിിക്രമങ്ങൾ അനുസേച്ഛാദിം 349 മുതിൽ 
പ്രതിിപാദിിക്കുന്നു. �ങ്കിടിപരിഹാരത്തിിന് 
ഏലെതിാരാൾക്കും യൂണിയനിസേ�ാ അയാളുംലെടി 
�ംസ്ഥാാനസേത്തിാ ഉള്ള ഔസേദിയാഗികഭ്യാഷ 
ഉപസേയാഗിക്കുന്നതിിന് 350-ാം അനുസേച്ഛാദിം 

അവകാശം നൽകുന്നു. ഭ്യാഷാനൂനപക്ഷങ്ങ
ൾക്ക്് അവരുലെടി മാതൃഭ്യാഷയിൽ പ്രാഥാമിക 
വിദിയാഭ്യയാ�ം സേനടുന്നതിിനുള്ള �ൗകരയം 
�ംസ്ഥാാനങ്ങൾ ഒരുക്ക്ണലെമന്ന് ഇവിലെടി 
വയവസ്ഥാ ലെ�യ്ത്ിരിക്കുന്നു. ഭ്യാഷാനൂനപക്ഷ
ങ്ങൾക്കുസേവണ്ടിി രാഷ്ട്രീപതിി ഒരു പ്രസേതിയക 
ഉസേദിയാഗസ്ഥാലെന നിയമിക്കും. ഭ്യരണഘടിന 
വയവസ്ഥാ ലെ�യ്യുന്ന പരിരക്ഷകൾ ഭ്യാഷാനൂന
പക്ഷങ്ങൾക്ക്് �ഭ്യിക്കുന്നുലെണ്ടിന്ന് ഉറപ്പുവരു
ത്തിി, രാഷ്ട്രീപതിിക്ക്് റിസേ�ാർട്ടു നൽസേകണ്ടിതി് 
ഈ ഉസേദിയാഗസ്ഥാലെന്റ ചുമതി�യാണ്.

ഹിന്ദ്ിഭ്യാഷയുലെടി വിക�നത്തിിനുസേവണ്ടിി
യുള്ള നിർസേ�ശങ്ങളിാണ് 350-ാം അനുസേച്ഛാദി
ത്തിിൽ സേ�ർത്തിിരിക്കുന്നതി്. ഹിന്ദ്ിഭ്യാഷലെയ 
�ർവ്വവിധാത്തിിലും പുഷ്ടിിലെ�ടുത്തുക എന്നതി് 
യൂണിയലെന്റ കർത്തിവയമായിരിക്കും എന്നു 
വയവസ്ഥാ ലെ�യ്ത്ിട്ടുണ്ടി്.

ഔസേദിയാഗികഭ്യാഷലെയ �ംബന്ധിിച്ച് 
ഇത്രിയും വിശദിമായി പ്രതിിപാദിിക്കുന്ന മലെറ്റിാരു 
ഭ്യരണഘടിന സേ�ാകത്തിി�ില്ലാ. ബഹുഭ്യാഷാപ്ര
ശ്നം ഇത്രിസേത്തിാളിം രൂക്ഷമായി മലെറ്റിാരിടിത്തുമി
ല്ലാ എന്നതുതിലെന്ന അതിിനു കാരണം. ഭ്യരണഘ
ടിനാ നിർമ്മാണ�ഭ്യ ഈ വയവസ്ഥാകൾവഴിി 
നമ്മുലെടി ഭ്യാഷാപ്രശ്നത്തിിന് ഒരു പരിഹാരം 
അസേന്ന കലെണ്ടിത്തിിയിരിക്കുന്നു എന്നതി് ശ്ര
സേദ്ധയമാണ്.

ഭ്യരണഘടിനയുലെടി എട്ടാം പട്ടികയിൽ 
22 ഭ്യാഷകൾ ഉൾലെ�ടുത്തിിയിരിക്കുന്നു. 
ആ�ാമീ�്, ബംഗാളിി, ഗുജറാത്തിി, ഹിന്ദ്ി, 
കന്നഡ്, കാശ്മീരി, ലെകാങ്കിണി, മ�യാളിം, 
മണിപ്പൂരി,  മറാത്തിി, സേന�ാളിി ,  ഒറിയ, 
പഞ്ചാാബി, �ംസ്കൃതിം, �ിന്ധിി, തിമിഴി ് , 
ലെതിലുഗ്, ഉറുദു, സേബാസേദിാ, �ന്താ�ി, ലൈമഥാി�ി, 
സേഡ്ാഗ്രാി എന്നിവയാണ് അവ. തുടിക്ക്ത്തിിൽ 
പതിിനാലു ഭ്യാഷകളിാണ് ഭ്യരണഘടിനയിലെ� 
എട്ടാം പട്ടികയിലുൾലെ�ടുത്തിിയിരുന്നതി്. 
ഇസേ�ാൾ 38 ഭ്യാഷകൾകൂടിി ഉൾലെ�ടുത്തുന്ന
തിിനുള്ള ആവശയം ഉയർന്നിട്ടുണ്ടി്.

(തുടിരും)

മി�യാളീം അംടിദേച്ച്ല്പ്പ്ിദേക്കാണ്ട്തില്ല, സവയം സവീകരിദേക്കാണ്ട്തിാണ്.
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ടെനാടുമങ്ങാെ് 
തിിരുവനന്തപുരം ജില്ലായിലെ� ഒരു 

തിാലൂക്കും അതിിലെന്റ ആസ്ഥാാനമായ മുനി
�ി�ൽ നഗരവുംം. ജില്ലായിലെ� ഏറ്റിവുംം 
വ�ിയ തിാലൂക്ക്ാണിതി്. കാടും മ�യും ലെകാടു
മുടിികളുംം സേ�ർന്ന പശ്ചിമഘട്ടങ്ങളുംം തിാഴി് വാ
രങ്ങളുംം ഉൾലെ�ട്ട ഈ മ�സേയാര തിാലൂക്ക്് 
കാർഷിക-നാണയവിളികളിാൽ �മൃദ്ധമാണ്. 
പശ്ചിമഘട്ടത്തിിലെ� മ�നിരകളിിൽ നിന്നുദി്ഭ്യ
വിക്കുന്ന കരമനയാറ്, വാമനപുരം ആറ്, 
ലെനയ്യാാറ് (ഭ്യാഗികം) എന്നിവ ലെനടുമങ്ങാടി് 
തിാലൂക്ക്ിലൂലെടി ഒഴുകുന്നു. തിിരുവനന്തപുരത്തു 
നിന്ന് 16 കി.മീ. വടിക്കുകിഴിക്ക്ാണ് സ്ഥാാനം.

സേവണാടി് ഭ്യരിച്ചിരുന്ന തൃ�ാപ്പൂർ �വരൂപ
ത്തിിലെന്റ ശാഖ്യായായ സേപരകത്തിാവഴിിയുലെടി 
ആസ്ഥാാനമായിരുന്നു ലെനടുമങ്ങാടി്. സേപര
കത്തിാവഴിിയുമായി ബന്ധിമുള്ള ഇളിയിടിത്തു
�വരൂപവുംം 16-ാം നൂറ്റിാണ്ടിിൽ ലെനടുമങ്ങാടി് 
ഭ്യരിച്ചിരുന്നു. ലെനടുമങ്ങാടി് നഗരത്തിിലുള്ള 

സേകായിക്ക്ൽ ലെകാട്ടാരം രാജവാഴ്ചയുലെടി 
സ്മരണ പുതുക്കുന്നു. സേവണാടി് രാജവംശ
ത്തിിലെ� ഉമയമ്മറാണി കുറച്ചുകാ�ം ഇവിലെടി 
തിാമ�ിച്ചിരുന്നു. മുകി��ടി സേവണാടി് 
ആക്രമിച്ച കാ�മായിരുന്നു അതി്, കരുപ്പൂർ 
ആയിരുന്നു ആദിയലെകാട്ടാരം. റാണിയുലെടി 
അംഗരക്ഷകനായിരുന്ന മല്ലാൻ തിമ്പുരാ
നാണ് സേകായിക്ക്ൽ ലെകാട്ടാരം നിർമ്മിച്ചതി്. 
കരുപ്പൂർ - സേകായിക്ക്ൽ ലെകാട്ടാരങ്ങലെളി 
തിമ്മിൽ ബന്ധിി�ിക്കുന്ന തുരങ്കിവുംം നിർമ്മി
ച്ചിരുന്നു. പ്രാ�ീന നാണയങ്ങളുംം �ംഗീ
സേതിാപകരണങ്ങളുംം മറ്റും അടിങ്ങിയ �രി
ത്രിമൂ�ിയമായി സേകായിക്ക്ൽ ലെകാട്ടാരം 
�ംരക്ഷിക്ക്ലെ�ട്ടിരിക്കുന്നു.

ലെപാൻമുടിി സുഖ്യാവാ�സേകന്ദ്രീം, പാസേ�ാടി് 
ലെബാട്ടാണിക്ക്ൽ ഗാർഡ്ൻ�്, അരുവിക്ക്ര 
ഡ്ാം എന്നിവ ഈ തിാലൂക്ക്ി�ാണ്. ലെനടുമ
ങ്ങാടിിന് 5 കി.മീ. കിഴിക്കുള്ള വ�ിയമ�യിൽ 

ഐ.എ�്.ആർ.ഒ.യുലെടി യൂണിറ്റി് (എൽ.പി 
.എ�്.�ി.) പ്രവർത്തിിക്കുന്നു.

സേമ�ാസേങ്കിാട്ട് മുടിിപ്പുര ഭ്യഗവതിിസേക്ഷത്രിം 
പ്ര�ിദ്ധം. ആണ്ടിിലെ�ാരിക്ക്ൽ ഈ സേക്ഷ
ത്രിത്തിിൽനിന്നാരംഭ്യിക്കുന്ന 'സേമ�ാസേങ്കിാലെട്ട 
ഓട്ടം' ലെനടുമങ്ങാട്ടുകാരുലെടി സേദിശീസേയാത്സാ
വമാണ്. കല്ലാറ - പാസേങ്ങാടി് �ഹളിയ്ക്കു �രി
ത്രിപ്രാധാാനയം.

സ്ഥാ�നാമനിഷ്പീത്തിി: ലെനടുവൻകാടി്, 
ലെനടുവങ്ങാടി് എന്നിങ്ങലെനയാണ് പ്രാ�ീ
നസേരഖ്യാകളിിലെ� പരാമർശം. ലെനടു+വൻ+
കാടി്= ലെനടിിയവൻകാടി്, വിസ്തൃതിമായ 
വനപ്രസേദിശം എന്നർത്ഥ്യം. ഇതി് ലെനടുവ
ങ്ങാടിായി സേ�ാപിച്ചു. 'വ' ഉച്ചാരണത്തിിൽ 'മ' 
ആയി മാറാറുണ്ടി്. വാനം, മാനം ആകുന്നതി് 
ഉദിാഹരണം. അങ്ങലെന ലെനടുവങ്ങാടി് ലെനടു
മങ്ങാടിായി മാറി.
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നാലെളിലെയക്കുറിച്ചുള്ള കരുതി�ിലെന്റയും 
ഭ്യാവിപ്രതിീക്ഷയുലെടിയും പണത്തിിന് 

പകരമായുള്ള ലെകാടുക്ക്ൽ വാങ്ങ�ിലെന്റ
യും സൂ�കങ്ങളിാണ് പിടിിയരിച്ചിട്ടി, ലെകട്ടു
ലെതിങ്ങ് തുടിങ്ങിയ വാക്കുകൾ. അരിലെ�ട്ടി
യിൽ നിസേന്നാ, അരിക്ക്�ത്തിിൽ നിസേന്നാ 
പൂണിയിൽ നിസേന്നാ ഓസേരാദിിവ�വുംം 
വീട്ടാവശയത്തിിനായി അരി അളിലെന്നടുത്തി് 
കഴിിഞ്ഞിാൽ ഇതിിൽനിന്നും ഒരുപിടിി അരി 
ഒരു പ്രസേതിയക പാത്രിത്തിിസേ�ക്ക്് മാറ്റിിയിടും. 
ഒരു നാ�ഞ്ചാ് പതിിറ്റിാണ്ടി് മുമ്പുവലെര സേകരളി
ത്തിിൽ നി�നിന്നു സേപാന്ന അടുക്ക്ളിമുറ്റിലെത്തി 
ബാങ്കിിംഗ് അഥാവാ ധാാനയച്ചിട്ടിയായിരുന്നു 
ഈ പിടിിയരി ��ദിായം. ഒറ്റിദിിവ�ം 
സേപാലും മുടിക്ക്ംകൂടിാലെതി അതി് ആവർത്തിി
ച്ച് ലെകാസേണ്ടിയിരിക്കും.  ഇങ്ങലെന വീട്ടമ്മമാർ 
സൂക്ഷിക്കുന്ന പിടിിയരി �ംഭ്യരിക്കുവാൻ 
നാട്ടിൻപുറങ്ങളിിൽ �ി�രുണ്ടിായിരുന്നു. 
ഇവരിസേ�ലെറ സേപരും സ്ത്രീീകളിായിരുന്നു. 
അരിച്ചിട്ടിക്ക്ാരി ജാനമ്മ, �ിന്നമ്മ, ഭ്യവാ
നിയമ്മ എന്നിങ്ങലെന ഏതിാനും സേപർ ഈ 
സേ�ഖ്യാകലെന്റ നാട്ടിലുണ്ടിായിരുന്നു. രണ്ടിാഴ്ച 
കൂടുസേമ്പിാൾ ഇവർ പിടിിയരി അളിലെന്നടുക്കു
വാനായി വീടുകളിിസേ�ക്ക്് വരും. ഇപ്രകാരം 
�ംഭ്യരിച്ച് ലെകാണ്ടും സേപാകുന്ന പിടിിയരിസേയാ 
അലെല്ലാങ്കിിൽ അതിിലെന്റ പണസേമാ ഓണം, 
വിഷു, പ്രാസേദിശിക സേക്ഷത്രിത്തിിലെ� ഉത്സാവം 

എന്നിവ കണക്ക്ാക്ക്ി വ ർ ഷ ത്തി ി ൽ 
ഒരിക്ക്ൽ മടിക്ക്ി നൽകും. ഇതിിൽ നിന്നും 
ലെ�റിലെയാരു ഭ്യാഗം സേനാട്ടക്കൂ�ിയായി 
ഈടിാക്കുകയും ലെ�യ്യും .  ‘പ�തുള്ളി 
ലെപരുലെവള്ളം’ എന്നസേപാലെ� ഓസേരാ വീട്ടു
കാർക്കും ഒരു �ാമ്പിത്തിിക സേ�ാതിസ്സും, 
പിടിിയരി�ിട്ടിക്ക്ാരികൾക്ക്് ലെ�റിലെയാരു 
ധാനാഗമമാർഗ്ഗമാകുകയും ലെ�യ്യുന്നു.

ഒരു കാ�ത്തി് സേകരളിത്തിിൽ �ി��ാ
മുദിായിക �ംഘടിനകളുംം ഇപ്രകാരം വീട്ടു
മുറ്റിലെത്തി ഈ ധാാനയാധാിഷ്ഠിിതി ബാങ്കിിംഗ് 
രീതിി ആവിഷ്കരിച്ചു നടി�ാക്ക്ിയിരുന്നു. 
�മുദിായത്തിിലെന്റ �ാമ്പിത്തിിക അടിിത്തിറ 
ശാക്തീകരിക്കുക എന്ന ഉസേ�ശ �ക്ഷയ
സേത്തിാലെടി �മുദിായാംഗങ്ങളുംലെടി വീടുകളിിൽ 
മാ�ത്തിിലെ�ാരിക്ക്ൽ ബന്ധിലെ�ട്ടവർ പിടിി
യരിബുക്കുമായി എത്തിി പിടിിയരി അളിലെന്ന
ടുത്തി് വരവുംവയ്ക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം പിടിിയരി 
സേശഖ്യാരണത്തിിലൂലെടി പ്രസ്ഥാാനലെത്തി �ംബ
ന്ധിിച്ച് അലെതിാരു �ാമ്പിത്തിിക ഭ്യദ്രാതിയ്ക്കുള്ള 
വഴിിയായി മാറുന്നു. മധായതിിരുവിതിാംകൂറിൽ 
വിസേശഷിച്ച് ഓണാട്ടുകര പ്രസേദിശത്തി് വളിലെര 
അടുത്തികാ�ം വലെരയും പിടിിയരി ��
ദിായം നി�നിന്നിരുന്നു.

പിടിിയരി സേപാലെ� ഏലെറ ശ്രസേദ്ധയ
മായ മലെറ്റിാരു നിസേക്ഷപമായിരുന്നു “ലെകട്ടു
ലെതിങ്ങ്”. സേപായകാ� സേകരളിലെത്തി �ംബ

ന്ധിിച്ച് ഉമ്മറലെത്തി ബാങ്കിായിരുന്നു നിറ
കു�കസേളിാലെടി കാ�് നിൽക്കുന്ന ലെതിങ്ങ്. 
വളി�ിലെ� ലെതിങ്ങും സേതിങ്ങയും കണ്ടിാണ് 
�ാമ്പിത്തിിക ലെ��വ് വരുന്ന ഓസേരാകാരയ
ങ്ങളുംം ലെ�യ്തുസേപാന്നതി്.  ഏലെതിാരു നാട്ടിൻപു
റത്തും നാളിിസേകരം ലെമാത്തിമായിവാങ്ങി 
ലെകാപ്രയും ലെവളിിലെച്ചണ്ണയുമാക്ക്ി കച്ചവടിം 
നടിത്തിിയിരുന്ന നാടിൻ കച്ചവടിക്ക്ാരു
ണ്ടിായിരുന്നു. നാളിിസേകരം ഇവർക്ക്ാണ് 
സ്ഥാിരമായി നൽകുന്നതും,  ഏലെതിാരു 
വീട്ടാവശയത്തിിനും അല്പം പണം അതിയന്താ
സേപക്ഷികമാകുസേമ്പിാൾ സേതിങ്ങാക്ക്ച്ചവടിക്ക്ാ
രനായ മുതി�ാളിിസേയാടി് അഡ്വാൻ�ായി 
വാങ്ങി  കാരയം  ന ിവർത്തിിക്കുന്നതും. 
യഥാാർത്ഥ്യത്തിിൽ നാട്ടിൻപുറലെത്തി ധാനകാ
രയസ്ഥാാപനങ്ങളിായിരുന്നു സേതിങ്ങാക്ക്ച്ചവടി
ക്ക്ാരുലെടി വീടി്.

സേകരളിത്തിിലെ� പ�പ്രസേദിശങ്ങളിിലും 
ലെകട്ടുലെതിങ്ങ് �ഹകരണ�ംഘങ്ങളുംം പ്ര
വർത്തിിച്ചിരുന്നു. ആ�പ്പുഴിജില്ലായുലെടി തിീര
സേമഖ്യാ�യായ സേവ�ഞ്ചാിറ തുടിങ്ങിയ പ്രസേദിശ
ങ്ങളിിൽ ലെകട്ടുലെതിങ്ങ് �ംഘങ്ങൾ ഇസേ�ാഴും 
പ്രവർത്തിിക്കുന്നുണ്ടി്. പണത്തിിന് ലെപലെട്ടന്ന് 
ആവശയം വരുസേമ്പിാൾ നന്നായി കായ്ഫ
�മുള്ള പത്തുമൂടി്  ലെതിങ്ങ് �ഹകരണ 
�ംഘത്തിിന് ഒസേന്നാരസേണ്ടിാ വർഷസേത്തിക്ക്് 
നൽകി പണം മുൻകൂറായി വാങ്ങുന്ന ��

 �രിളീധരിൻ തഴക്കാരി 
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പിെിയരാി�ിട്ടിിയും� ടെക�ടെതി��
അടുക്ക്ളമു�ടെത്തി ബാ�ി�ഗ്
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