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ഏകീീകൃത തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരണ സ്വര്വ്വീീസ്വിന്റെ� 
വിിജയംത്തിിനാായംി ഒന്നിിച്ചു നാില്ക്കാംാം

സ്വര്ക്കാാ ര് ജന�ക്ഷമാായംി മാാറുന്നത് ഭരിണയംന്ത്രത്ത്ിപൊന്റ് നവീകീരിണത്ത്ി
ലൂപൊടി ഉദ്ദേദ്യാ�സ്ഥ വൃന്ദത്ത്ിന് തങ്ങളുംപൊടി കീടിമാകീളുംം ചുമാതലകീളുംം നിര്വ്വഹി
ക്കാാ ന് സ്വാധയമാാക്കുന്നതിലൂപൊടിയംാണ്.  ഏകീീകൃത തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പ്് 
യംാഥാാ ര്ത്ഥ്യയമാാക്കുന്നതും ഇത്ത്രിം ഭരിണ �രിിഷ്കാാരിത്ത്ിപൊന്റ് ഭാ�മാായംാണ്.  
ഇതിലൂപൊടി ജനങ്ങള്ക്കാ് കൂടുതല് കീാരിയക്ഷമാതദ്ദേയംാപൊടിയുംം ദ്ദേവ�ത്ത്ിലുംം 
അഴിമാതി മുക്തമാായുംം ദ്ദേസ്വവനങ്ങള് ലഭയമാാക്കാാനാവും. 

തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ പൊ�ാതുസ്വര്വ്വീസ്വ് നിലവില് വരുന്നദ്ദേതാപൊടി  സ്വംസ്ഥാ
നപൊത്ത് ത്രിിതല �ഞ്ചാായംത്തുകീളുംം ന�രിസ്വഭകീളുംം ഉള്പൊപ്പ്പൊടി 1200 തദ്ദേ�ശസ്ഥാ
�നങ്ങളിിലായംി 21000 ജനപ്രാതിനിധികീളുംം ആസ്ഥാന -ജില്ലാാ-സ്ഥാ�നതല 
കീാരിയാലയംങ്ങളിിലായംി ആപൊകീ 31400-ലധികീം ജീവനക്കാാരും 7500-ലധികീം 
കീണ്ടിിജന്റ്് ജീവനക്കാാരും ഉള്പൊപ്പ്ടുന്ന വിപുലമാായം ഭരിണ നിര്വ്വഹണ/ദ്ദേസ്വവന 
ശ്രൃംംംഖലയംാണ് നിലവില് വരിികീ.

സ്വംസ്ഥാനത്ത്് നിലവിലുംണ്ടിായംിരുന്ന �ഞ്ചാായംത്ത്്, ഗ്രാാമാവികീസ്വനം,ന�രി
കീാരിയം, തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ എംഞ്ചാിനീയംറിിം�് വിഭാ�ം , ന�രിഗ്രാാമാാസൂത്രിണം 
എംന്നീ വകുപ്പുകീപൊളി ഏദ്ദേകീാ�ിപ്പ്ിക്കുകീയംാണ് ഏകീീകൃത തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ 
വകുപ്പ്് രൂ�ീകീരിിക്കുന്നതിലൂപൊടി യംാഥാാര്ത്ഥ്യയമാാകുന്നത്.  അഞ്ചു വകുപ്പുകീളിിലൂപൊടി 
വിവിധ രിീതിയംില് നിര് വ്വഹണം നടിത്ത്ി വരുന്ന വികീസ്വന പ്രാവര്ത്ത്ികീള് 
ഒരു കുടിക്കാീഴില് പൊകീാണ്ടു വരുന്നതിലൂപൊടി ദ്ദേകീന്ദ്രീ സ്വംസ്ഥാന സ്വര്ക്കാാരുകീള് 
ആവിഷ്കാരിിച്ചു നടിപ്പ്ാക്കുന്ന പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ വികീസ്വന �ദ്ധതികീള് വളിപൊരി ഫലപ്രാ
ദ്മാായുംം ജദ്ദേനാ�കീാരിപ്രാദ്മാായുംം നടിപ്പ്ാക്കാാന് കീഴിയുംപൊമാന്നുളിളിതാണ് വകു
പ്പുകീളുംപൊടി സ്വംദ്ദേയംാജനം വഴി സ്വാധയമാാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രാധാനപൊപ്പ്ട്ട് കീാരിയം.  
ജനദ്ദേക്ഷമാ �ദ്ധതികീള് സ്വര്ക്കാാര് വിഭാവനം പൊ�യ്യുന്ന രിീതിയംില് അതിപൊന്റ് 
പൂ ര്ണ്ണ അര്ത്ഥ്യത്ത്ില് കീാലതാമാസ്വം കൂടിാപൊത നടിപ്പ്ാക്കുകീ വഴി പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ 
വികീസ്വനം സ്വമൂഹത്ത്ിപൊല എംല്ലാാവരിിലുംം എംത്ത്ിക്കാാന് കീഴിയുംം

ദ്ദേകീരിളിത്ത്ിപൊന്റ് സ്വമാഗ്രാമാായം വികീസ്വനത്ത്ിന് കീരുദ്ദേത്ത്കീാ ന് ഉതകുന്നതും 
ജനകീീയംവും ദ്ദേസ്വവന പ്രാധാനവുമാായം സ്വര്വ്വീസ്വ് ഉറിപ്പു വരുത്തുന്നതുമാായം �രിിത്രി
�രിമാായം കീാല് വയ്പാാണ് ഏകീീകൃത തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പ്ിപൊന്റ് രൂ�ീകീരി
ണത്ത്ിലൂപൊടി സ്വര്ക്കാാ ര് യംാഥാാര്ത്ഥ്യയമാാക്കാിയംത്.  ആയംതിപൊന്റ് വിജയംത്ത്ിനായംി 
നമുക്കാ് ഒന്നിച്ചു നില്ക്കാാം.
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ഏകീീകൃത തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരണ വികുപ്പ്്
                യംാഥാാര്ത്ഥ്യയമാാവുദ്ദേ�ാള്

‘നികുതി�ിരിിവും സ്വമാാധാന 
�രിി�ാലനവും മാാത്രിമാല്ലാ, 

എംല്ലാാ വിഭാ�ങ്ങളിിലുംം പൊ�ടുന്ന 
ജനങ്ങളുംപൊടി, വിദ്ദേശഷിച്ചും �ാവ
പൊപ്പ്ട്ട്വരുപൊടി ദ്ദേക്ഷമാം വളിര്ത്ത്
ലുംം കൂടിിയംാണ് �വണ്പൊമാന്റ്ിപൊന്റ് 
ലക്ഷയം. രിീതി ജനാധി�തയ�രി
മാാകീണം. സ്വവാതന്ത്രയം ലഭിക്കു
ന്നത് വപൊരി ഭരിണയംന്ത്രത്ത്ിപൊന്റ് 
കൂറി് ആതയന്തികീമാായംി വിദ്ദേദ്ശ 
ശക്തിദ്ദേയംാടിായംിരുപൊന്നങ്കിില്, 
ഇനിയംദ്ദേങ്ങാട്ട്് അതിപൊന്റ് ഉത്ത്രി
വാദ്ിത്ത്ം ജനങ്ങദ്ദേളിാടും ജനപ്രാ
തിനിധികീദ്ദേളിാടുമാായംിരി ിക്കും 

എംന്നുവന്നു. ഈ മാാറ്റങ്ങള് ഭരിണ സ്വംവിധാ
നത്ത്ിനും ഉദ്ദേദ്യാ�സ്ഥവൃന്ദത്ത്ിനും പുതിയം 
കീടിമാകീളുംം ചുമാതലകീളുംം സൃഷ്ടിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. 
ഇത് അവരുപൊടി മാദ്ദേനാഭാവത്ത്ിലുംം കീാഴ്ചപ്പ്ാ
ടിിലുംം കൈവദ്�്ധയത്ത്ിലുംം �രിിശീലനത്ത്ിലുംം 
സ്വമാഗ്രാമാായം നവീകീരിണം ആവശയമാാക്കാി 
തീര്ക്കുന്നു.'

റ്റോകര്യള ഭര്യണപര്യിഷ്് കോര്യ 
കമ്മിി�ി (1958)

ഉദ്ദേദ്യാ�സ്ഥരുപൊടി ഭരിണത്ത്ില് നിന്നും 
ജനങ്ങളുംപൊടി ഭരിണത്ത്ിദ്ദേലക്കാ് എംന്ന ദ്ദേലഖന
ത്ത്ില് സ്വംസ്ഥാനപൊത്ത് ആദ്യപൊത്ത് ഭരിണ
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കവര് സ്റ്റോ�ോറിി



�രിിഷ് കീാരിക്കാമ്മീിറ്റിയുംപൊടി അധയക്ഷനായം 
ഇ എംം എംസ്വ് ഉദ്ധരിിച്ചി �രിാമാര്ശമാാണ് 
മുകീളിിപൊലഴുതിയംത്. ആ കീമ്മീിറ്റി മു�ാപൊകീ 
എംത്ത്ിയം സ്വാക്ഷികീളുംപൊടി ‘ഭരിണവയവസ്ഥയ്ക്ക്് 
എംപൊന്തങ്കിിലുംം തകീരിാറുദ്ദേണ്ടിാ?’ എംന്ന ദ്ദേ�ാദ്യ
ത്ത്ിനു� ഉത്ത്രിം ദ്ദേതടുദ്ദേ�ാഴാണ് മുകീളിില് 
�റിഞ്ഞ നിരിീക്ഷണമുണ്ടിായംത്. ഭരിണയം
ന്ത്രത്ത്ിപൊന്റ് നവീകീരിണത്ത്ിലൂപൊടി മാാത്രിദ്ദേമാ 
തങ്ങളുംപൊടി കീടിമാകീളുംം ചുമാതലകീളുംം നിര്വഹി
ക്കാാന് ഉദ്ദേദ്യാ�സ്ഥവൃന്ദത്ത്ിന് സ്വാധിക്കുകീ
യുംള്ളു. അദ്ദേപ്പ്ാഴാണ് അത് ജന�ക്ഷമാായംി 
മാാറുന്നത്. ഐകീയദ്ദേകീരിളിമുണ്ടിായം കീാലം 
മുതല് നിലവിലും� ഭരിണ സ്വംവിധാന
ത്ത്ില് അന്നുവപൊരി ഇല്ലാാതിരുന്ന നിരിവധി 
സ്വവിദ്ദേശഷതകീള് �ിന്നീടി് സ്വവീകീരിിച്ചിിട്ടു
ണ്ടി്. അവപൊയം ഉള്പൊക്കാാ�ാപൊത ഭരിണം 
മുദ്ദേന്നാട്ടുപൊകീാണ്ടുദ്ദേ�ാകീാനാവില്ലാ. അതാത് 
കീാലപൊത്ത് �രിിതസ്ഥിതിയംിപൊല പുതിയം 
ഘടികീങ്ങള് കൃതയമാായുംം ഏവപൊയംന്നും 
അവപൊയം എംങ്ങപൊന കൈകീകീാരിയം പൊ�യ്യണ
പൊമാന്നും കീണ്ടു�ിടിിച്ചി്  മുദ്ദേന്നാട്ടുദ്ദേ�ാകീാനാണ് 
ഇ എംം എംസ്വിപൊന്റ് ദ്ദേനതൃതവത്ത്ിലും� ഒന്നാം 
ഭരിണ �രിിഷ് കീാരി കീമ്മീീഷന് നിര്ദ്ദേദ്ശി
ച്ചിത്. ഇത്ത്രിത്ത്ിലും� �ിന്തകീളുംം ഭരിണ 
സ്വംവിധാനപൊത്ത് �രിിഷ് കീരിിക്കാാനു� �രിി
ശ്രൃംമാങ്ങളുംം ഇടിതു�ക്ഷ ഭരിണകീാലങ്ങളിിപൊല
ല്ലാാം ഉയംര്ന്നുവന്നിട്ടുണ്ടി്. രിണ്ടിാം �ിണറിായംി 
വിജയംന് സ്വര്ക്കാാര് ഏകീീകൃത തദ്ദേ�ശസ്വവ
യംംഭരിണ വകുപ്പ്് യംാഥാാര്ത്ഥ്യയമാാക്കുന്നതും 
ഭരിണ�രിിഷ് ക്കാാരിത്ത്ിപൊന്റ് ഭാ�മാായംാണ്. 

എംഞ്ചാിനീയംറിിം�് വിഭാ�ം, ന�രി-ഗ്രാാമാാസൂ
ത്രിണം എംന്നീ വകുപ്പുകീപൊളി ഏദ്ദേകീാ�ിപ്പ്ി
ക്കുകീയംാണ്. ഏകീീകൃത വകുപ്പ്ില്  റൂറില്, 
അര്ബാന്, പ്ലാാനിം�്, എംഞ്ചാിനീയംറിിം�് 
എംന്നീ നാലും വിഭാ�ങ്ങളിാണ് ഉണ്ടിാവുകീ. 
റൂറില്, അര്ബാന് വിഭാ�ങ്ങളുംപൊടി തലവ
ന്മാാര് ഐ എം എംസ്വ്  തസ്തിികീയംിലും� 
ഡിയംറിക്ടര്മാാരിാണ്. പ്ലാാനിം�് വിഭാ�ത്ത്ി
പൊന്റ് തലവന് �ീഫ് ടിൗണ് പ്ലാാനറും എംഞ്ചാി
നിയംറിിം�് വിഭാ�ത്ത്ിപൊന്റ് തലവന് �ീഫ് 
എംഞ്ചാിനീയംറുമാായംിരിിക്കും. എംഞ്ചാിനീയംറിിം�് 
വിഭാ�ത്ത്ിപൊന്റ് ദ്ദേ�രിിലുംം മാാറ്റമുണ്ടിാകും. 
ദ്ദേലാക്കാല് ഇന്ഫ്രാാസ്ട്രകീ്ച്ചിര് പൊഡിവല�് പൊമാ
ന്റ് ് ആന്റ് ് എംഞ്ചാിനീയംറിിം�് എംന്നാണ് 
ഇനി ആ വിഭാ�ം അറിിയംപൊപ്പ്ടുകീ. തദ്ദേ�ശ
സ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങളുംപൊടി പൊമാച്ചിപൊപ്പ്
ട്ട് പ്രാവര്ത്ത്നത്ത്ിന് സ്വഹായംകീരിമാായംി 
നിര്ദ്ദേ�ശിക്കാപൊപ്പ്ട്ട്ിട്ടു� �ബ്ലിികീ് പൊഹല്ത്ത്് 
ആന്റ് ് എംന്വയംണ്പൊമാന്റ് ് മാാദ്ദേനജ്പൊമാ
ന്റ് ്, കീമ്മീൂണിദ്ദേക്കാഷന്, എംം�വര്പൊമാന്റ് ്, 
ഹൂമാന് റിിദ്ദേസ്വാഴ് സ്വ് പൊഡിവല�് പൊമാന്റ്് എംന്നീ 
ഉ�വിഭാ�ങ്ങളുംം ഉണ്ടിാവും. സ്വംസ്ഥാന 
തലത്ത്ില് പ്രാിന്സ്വിപ്പ്ല് ഡിയംറിക്ടദ്ദേറിറ്റാണ് 
ഉണ്ടിാവുകീ. തിരുവനന്തപുരിപൊത്ത് സ്വവരിാജ്ഭ
വന് ഇതിനായംി ഒരുങ്ങികീഴിഞ്ഞു. ഏകീീകൃത 
വകുപ്പ്ിപൊന്റ് ദ്ദേമാധാവി പ്രാിന്സ്വിപ്പ്ല് ഡിയംറിക്ട
റിായംിരിിക്കും.

തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങള്ക്കാ് 
ആവശയമാായം ഭരിണ�രിമാായം സ്വഹായംം 
എം ത്ത് ി ച്ചു പൊ കീ ാ ടു ക്കു കീ  എം ന്ന ത ാ ണ ് 
ഏകീീകൃത തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പ്ിപൊന്റ് 
പ്രാധാന ലക്ഷയം. മുപ്പ്ത്ത്ി ഒന്നായംിരിത്ത്ി
ലധികീം സ്ഥിരിം ജീവനക്കാാരും ഏഴായംിരി
ദ്ദേത്ത്ാളിം വരുന്ന കീണ്ടിിജപൊന്റ് ് ജീവനക്കാാ
രും ദ്ദേ�രുന്ന ഒരു പൊ�ാതുസ്വര്വ്വീസ്വാണ് 
സ്വംസ്ഥാനത്തും ജില്ലായംിലുംം ഏകീീകൃത 
കീാരിയാലയംങ്ങള് സ്വഹിതം നിലവില് 
വരുന്നത്.  ഇവപൊരിപൊയംല്ലാാം ദ്ദേമാല്പ്പ്റിഞ്ഞ 
ലക്ഷയം ദ്ദേനടുന്നതിനായംി കൈജവികീമാായംി 
ബാന്ധിിപ്പ്ിക്കുകീയുംം സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ സ്വഹായം
ദ്ദേത്ത്ാപൊടി ഏദ്ദേകീാ�ിത  �ിന്തുണാസ്വംവി
ധാനമാായംി മാാറുകീയുംം പൊ�യ്യും.

ഏകീീകൃത തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ ദ്ദേകീഡി 
റിിപൊന കുറിിച്ചി് സ്വംസ്ഥാനപൊത്ത് ഒന്നാം ഭരിണ
�രിിഷ് കീാരി കീമ്മീീഷന് സൂ�ിപ്പ്ിച്ചിിട്ടു�ത്, 
അധികീാരി വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകീരിണത്ത്ിപൊന്റ് ഭാ�മാാ
യും� ഗുണഫലങ്ങള് സ്വാധാരിണക്കാാരിായം 
ജനങ്ങള്ക്കാ് കൂടുതല് അനുഭവദ്ദേവദ്യമാാക്കു
വാന് ദ്ദേവണ്ടിിയും�താവണം എംന്നാണ്. 
പൊസ്വന് കീമ്മീറ്റിയുംം 2013പൊല മാണിശങ്കിര് 
അയ്യര് കീമ്മീീഷന് റിിദ്ദേപ്പ്ാര്ട്ടും ഇദ്ദേതക്കുറിിച്ചി് 




അംധികാര വാിശേകന്ദ്രീീകരണ 

പ്രക്രിയചെയയും തിശേ�� 
സവയംഭരണ 

സ്ഥാാ�നങ്ങചെളീയും 
�ക്തിിചെപ്പ്ടുത്താനുതികുന്ന് 
രീതിിയി�ാണ് ഏകീകൃതി 

തിശേ��സവയംഭരണ വാകുപ്പ്് 
രൂ�ീകരിച്ച്ിരിക്കുംന്ന്തി്

ഇതിലൂപൊടി ജനങ്ങള്ക്കാ് കൂടുതല് കീാരിയക്ഷ
മാതദ്ദേയംാപൊടിയുംം ദ്ദേവ�ത്ത്ിലുംം അഴിമാതിമുക്ത
മാായുംം ദ്ദേസ്വവനങ്ങള് ലഭയമാാക്കാാനാവും.  

അധികീാരി വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകീരിണ പ്രാക്രിിയംപൊയം
യുംം തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങപൊളിയുംം 
ശക്തിപൊപ്പ്ടുത്ത്ാനുതകുന്ന രിീതിയംിലാണ് 
ഏകീീകൃത തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പ്് 
രൂ�ീകീരിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്. സ്വംസ്ഥാനത്ത്് 
നിലവിലുംണ്ടിായംിരുന്ന �ഞ്ചാായംത്ത്്, ഗ്രാാമാവി
കീസ്വനം, ന�രികീാരിയം, തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ 
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ജനപ്രാതിനിധികീളുംപൊടി സ്വംഘടിനകീളുംമാാ
യുംം �ര്ച്ചി നടിത്ത്ി വിശദ്മാായം �ഠനത്ത്ി
പൊന്റ് അടിിസ്ഥാനത്ത്ില് തയ്യാറിാക്കാിയം 
കീരിടി് �ട്ട്ങ്ങള് ദ്ദേലാക്കാല് �വണ്പൊമാന്റ് ് 
കീമ്മീീഷന് സ്വര്ക്കാാരിിന് സ്വമാര്പ്പ്ിച്ചു. �ര്ച്ചി
യംില് നിര്ദ്ദേ�ശിക്കാപൊപ്പ്ട്ട് ദ്ദേഭദ്�തികീള് �രിി
ദ്ദേശാധിക്കുന്നതിനും അന്തിമാമാാക്കുന്നതിനും 
പ്രാിന്സ്വിപ്പ്ല് പൊസ്വക്രിട്ട്റിിയുംപൊടി അദ്ധയക്ഷത
യംിലും� ഒരു കീമ്മീിറ്റിപൊയം നിദ്ദേയംാ�ിച്ചു. ആ 
കീമ്മീിറ്റിയുംപൊടി നിര്ദ്ദേദ്ശങ്ങളുംം സ്വര്ക്കാാരിിന് 
ലഭിച്ചു. ഏകീീകൃത വകുപ്പ്് രൂ�ീകീരിിക്കുന്ന
തിന് മുനിസ്വിപ്പ്ല് ദ്ദേകീാമാണ് സ്വര്വീസ്വിപൊല 
ജീവനക്കാാപൊരി സ്വര്ക്കാാര് ജീവനക്കാാരിാക്കാി
പൊക്കാാണ്ടി് ദ്ദേകീരിളി മുനിസ്വിപ്പ്ാലിറ്റി (ദ്ദേഭദ്�തി) 
നിയംമാം �ാസ്സാാക്കാി. ദ്ദേലാക്കാല് �വണ്പൊമാ
ന്റ് ് കീമ്മീീഷന് സ്വമാര്പ്പ്ിച്ചി കീരിടി് �ട്ട്ങ്ങളുംം 
തുടിര്ന്ന് നിര്ദ്ദേ�ശിക്കാപൊപ്പ്ട്ട് ദ്ദേഭദ്�തികീളുംം 
�രിിദ്ദേശാധിച്ചി് അഞ്ചുവകുപ്പുകീളുംം ഏദ്ദേകീാ
�ിപ്പ്ിച്ചി് ദ്ദേലാക്കാല് പൊസ്വല്ഫ് �വണ്പൊമാന്റ്് 
വകുപ്പ്് രൂ�ീകീരിിക്കാാനും വകുപ്പുതലവപൊന്റ് 
ദ്ദേ�രി് പ്രാിന്സ്വിപ്പ്ല് ഡിയംറിക്ടര് എംന്നാക്കാാ
നും മാന്ത്രിസ്വഭ തീരുമാാനിച്ചു. സ്ഥാനക്കായം
റ്റവും സ്ഥലംമാാറ്റവുപൊമാാപൊക്കാ സ്വംബാന്ധിിച്ചി് 
ജീവനക്കാാര്ക്കു� എംല്ലാാ ആശങ്കികീളുംം 
�രിിഹരിിച്ചിാണ് സ്വര്ക്കാാര് മുദ്ദേന്നാട്ടുദ്ദേ�ാവു
ന്നത്. വിദ്ദേശഷാല് �ട്ട്ങ്ങള് പുറിത്ത്ിറിക്കു
ന്ന തീയംതിയ്ക്ക്് മു�് സ്വര്വീസ്വില് പ്രാദ്ദേവശിച്ചി 
ഓദ്ദേരിാ ജീവനക്കാാരിനും സ്വര്വീസ്വില് നിന്ന് 
�ിരിിയുംന്നതുവപൊരി �ഴയം വകുപ്പുകീളിിലും� 
സ്വീനിദ്ദേയംാറിിറ്റിയുംം �രിി�ണനയുംം നില
നിര്ത്തും. �ഴയം വകുപ്പ്ില് അര്ഹതപൊപ്പ്ട്ട് 
എംല്ലാാ പൊപ്രാാദ്ദേമാാഷനും ലഭിയ്ക്കുകീയുംം പൊ�യ്യും. 

ജനസൗൗഹൃദ ജനസേസൗവനസേ�ന്ദ്രംം

വയക്തമാായംി സൂ�ിപ്പ്ിക്കുന്നുണ്ടി്. സ്വംസ്ഥാ
നത്ത്ിദ്ദേനാ, ജില്ലായം് ദ്ദേക്കാാ തദ്ദേ�ശസ്വവയംം
ഭരിണ ജീവനക്കാാര്ക്കാായും� സ്വര്വ്വീസ്വ് 
ഉണ്ടിാക്കാാം എംന്ന് ദ്ദേകീരിളി �ഞ്ചാായംത്ത്് രിാജ് 
നിയംമാത്ത്ിപൊല പൊസ്വക്ഷന് 179(3)ല് �റിയുംന്നു. 
ദ്ദേകീന്ദ്രീ �ഞ്ചാായംത്ത്് മാന്ത്രാലയംം ദ്ദേകീരിളിമാടി
ക്കാം അഞ്ചു സ്വംസ്ഥാനങ്ങപൊളി താരിതമായം 
പൊ�യ്തു നടിത്ത്ിയം �ഠനത്ത്ില് വികീസ്വന 
പ്രാവര്ത്ത്നങ്ങള് സ്വംഘടിിപ്പ്ിക്കാാന് അനു
ദ്ദേയംാജയമാായം ഒരു ദ്ദേകീഡിര് എംന്നതിപൊന 
കുറിിച്ചി് വിഭാവനം പൊ�യ്യുന്നുണ്ടി്. അതായംത്, 
ഇത് സ്വംബാന്ധിിച്ചി �ഠനങ്ങളുംം കീാഴ്ചപ്പ്ാടുകീ
ളുംം ദ്ദേനരിപൊത്ത് തപൊന്ന വിവിധ തലങ്ങളിില് 
ഉരുത്ത്ിരിിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടി്. എംന്നിരുന്നാലുംം 
ഇദ്ദേപ്പ്ാള് മൂര്ത്ത്മാാക്കാിയം ദ്ദേസ്റ്ററ്റ്, സ്വദ്ദേബാാ
ര്ഡിിദ്ദേനറ്റ് �ട്ട്ങ്ങള് രൂ�പൊപ്പ്ടുത്ത്ിയംത് 
വളിപൊരി നീണ്ടി �ര്ച്ചികീള്ക്കും ആഴത്ത്ിലും� 
�ഠന വിശകീലങ്ങള്ക്കും ദ്ദേശഷമാാണ്. ഒരു 
സ്വര്ക്കാാരിിന് ജന�ക്ഷത്ത്് നില്ക്കാാനാ
വണപൊമാങ്കിില് തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ
�നങ്ങപൊളി ശക്തിപൊപ്പ്ടുത്ത്ിദ്ദേയം മാതിയംാവു. 
ജനങ്ങളുംപൊടി ഏറ്റവും അടുത്തുനില്ക്കുന്ന 
പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ സ്വര്ക്കാാരുകീളിാണ് അവ. 
ഇടിതു�ക്ഷ സ്വര്ക്കാാരിിപൊന്റ് പ്രാഖയാ�ിത 
നയംമാാണ് ഈ ശക്തിപൊപ്പ്ടുത്ത്ല്. ഇതിപൊന്റ് 
ഭാ�മാാണ് വയതയസ്തി വകുപ്പുകീളിായംി നില്ക്കു
ന്ന, എംന്നാല് ഒദ്ദേരി സ്വവഭാവമു� അഞ്ചുവകു
പ്പുകീപൊളി ഏദ്ദേകീാ�ിപ്പ്ിക്കുന്ന നടി�ടിി.

താപൊഴ തലം മുതല് പൊസ്വക്രിട്ട്റിിദ്ദേയംറ്റ് 
വപൊരി ശക്തമാായം ഒരു �ിന്തുണാസ്വംവി
ധാനം തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�ന
ങ്ങള്ക്കാ് ആവശയമാാണ്. വകുപ്പുകീളുംപൊടി 
ഏദ്ദേകീാ�നത്ത്ിലൂപൊടി ഇത് ശക്തിപൊപ്പ്ടു
ത്ത്ാനാവും. ദ്ദേനരിപൊത്ത് പൊസ്വക്രിട്ട്റിിദ്ദേയംറ്റില് 
ഉണ്ടിായംിരുന്ന ഗ്രാാമാവികീസ്വന വകുപ്പും 
തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പും സ്വംദ്ദേയംാജി
പ്പ്ിച്ചി് തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പ്് രൂ�ീകീ
രിിച്ചിത് ഈ കീാഴ്ചപ്പ്ാടിിപൊന്റ് ഭാ�മാായംാണ്. 
കൂടിാപൊത സ്വമാാന രിീതിയംില് പ്രാവര്ത്ത്ിക്കു
ന്ന പൊസ്വക്ഷനുകീളുംം അന്ന് പുനസ്വംഘടിിപ്പ്ി
ച്ചു. പൊസ്വക്രിട്ട്റിിദ്ദേയംറ്റില് നടിപ്പ്ിലാക്കാിയംതു 
ദ്ദേ�ാപൊലയും� ഏദ്ദേകീാ�നം അഞ്ചുവകു
പ്പുകീളിിലുംം നടിപ്പ്ിലാക്കുകീ എംന്ന ഉദ്ദേ�ശ
ദ്ദേത്ത്ാപൊടി 2011 ല് ഒരു ഉത്ത്രിവ് പുറിപൊപ്പ്ടു
വിപൊച്ചിങ്കിിലുംം അന്നത് നടിപ്പ്ിലാക്കാാനായംില്ലാ. 
2016പൊല നയംപ്രാഖയാ�ന പ്രാസ്വം�ത്ത്ില് 
�വര്ണര് ഇക്കാാരിയം പ്രാഖയാ�ിക്കുന്നുണ്ടി്. 
തുടിര്ന്നാണ് കീരിടി് നിര്ദ്ദേ�ശങ്ങള് സ്വമാര്പ്പ്ി
ക്കാാന് ദ്ദേലാക്കാല് �വണ്പൊമാന്റ്് കീമ്മീീഷപൊന 
സ്വര്ക്കാാര് ചുമാതലപൊപ്പ്ടുത്ത്ിയംത്.

വിവിധ സ്വര്വീസ്വ് സ്വംഘടിനകീളുംമാായുംം 

ഏപൊതങ്കിിലുംം തരിത്ത്ില് വയക്തി�രിമാായം 
പ്രാശ് നങ്ങള് ഉണ്ടിാവുകീയംാപൊണങ്കിില് അത് 
�രിിഹരിിക്കുന്നതിന് സ്വമായംബാന്ധിിതമാായം 
ഒരു �രിാതി �രിിഹാരി സ്വംവിധാനവും �ട്ട്
ങ്ങളിില് ഉള്പൊപ്പ്ടുത്ത്ിയംിട്ടുണ്ടി്.  

അഞ്ചാ് വയതയസ്തി വകുപ്പുകീപൊളി ഏകീീകൃ
തമാാക്കാിയംദ്ദേപ്പ്ാള് വിവിധ വകുപ്പുകീളിിപൊല 
ജീവനക്കാാര് നിര്വഹിച്ചുവന്നിരുന്ന ഉത്ത്
രിവാദ്ിത്ത്ങ്ങളുംപൊടിയുംം ചുമാതലകീളുംപൊടി
യുംം സ്വമാാനത, ശ�ളി സ്വ് പൊകീയംിലിപൊന്റ് 
സ്വമാാനത എംന്നീ ഘടികീങ്ങള് പൂര്ണമാായുംം 
�രിി�ണിച്ചുപൊകീാണ്ടിാണ്,  വിവിധ വകുപ്പുകീ
ളിിപൊല നിലവിലും� ദ്ദേകീഡിറുകീള് ഏകീീകീരിി
ച്ചിത്. തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ പൊ�ാതുസ്വര്വ്വീ
സ്വിപൊല വിവിധ ദ്ദേകീഡിറുകീള് സ്വംബാന്ധിിച്ചി് 
തീരുമാാനപൊമാടുത്ത്തും തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ 
പൊ�ാതുസ്വര്വ്വീസ്വ് �ട്ട്ങ്ങള്ക്കാ് രൂ�ം നല്കീി
യംിട്ടു�തും ആ വിധത്ത്ില് തപൊന്നയംാണ്. 
പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ സ്വര്ക്കാാരുകീളുംപൊടി ദ്ദേസ്വവന 
പ്രാധാന പ്രാവര്ത്ത്നങ്ങള്ക്കാനുസൃതമാായംി 
ജീവനക്കാാപൊരി പുനക്രിമാീകീരിിക്കാാനും വിവരി
സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ വിദ്യയുംപൊടി സ്വഹായംദ്ദേത്ത്ാപൊടി 
ജീവനക്കാാരുപൊടി പ്രാവൃത്ത്ിഭാരിം ലഘൂകീ
രിിക്കാാനും കൃതയനിര്വ്വഹണത്ത്ില് കീാരിയ
ക്ഷമാത വര്ധിപ്പ്ിക്കാാനുമാാവും. നിലവിലും� 
ജീവനക്കാാപൊരി കൂടുതല് ഫലപ്രാദ്മാായംി വിനയ
സ്വിപ്പ്ിച്ചി് തദ്ദേ�ശ സ്ഥാ�നങ്ങളുംപൊടി ചുമാതല
കീളുംം ഉത്ത്രിവാദ്ിത്ത്ങ്ങളുംം കീാരിയക്ഷമാമാായംി 
നിര്വഹിക്കുന്നതിന് ആവശയമാായം മാനുഷയ
വിഭവദ്ദേശഷി തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പ്ില് 
നിന്നും ആഭയന്തരിമാായംി കീപൊണ്ടിത്തുന്നതിന് 
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പൊ�ാതുസ്വര്വ്വീസ്വിലൂപൊടി സ്വാധിക്കും.
ജനങ്ങളുംമാായംി ഏറ്റവും അടുത്തുനില്ക്കു

ന്ന പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ സ്വര്ക്കാാരുകീള്ക്കാ് മുന്നില് 
ദ്ദേസ്വവനങ്ങള്ക്കാ്  ദ്ദേവണ്ടിി സ്വമാീ�ിക്കുദ്ദേ�ാള് 
ചുവപ്പുനാടികീളുംം ബാൂദ്ദേറിാക്രിാറ്റികീ് തട്ടുകീളുംം 
ഒരിിക്കാലുംം തടിസ്വമാാവരുത്.  കീാത്ത്ിരിി
ക്കാാപൊത പ്രാശ് നങ്ങള് �രിിഹരിിക്കുന്ന സ്വംവി
ധാനമാാണ് ആവശയം. ഏകീീകൃത വകുപ്പ്ില് 
ഫയംലുംകീളിില് തീരുമാാനം കൈകീപൊക്കാാള്ളു
ന്നതിന് ഉദ്ദേദ്യാ�സ്ഥ തലത്ത്ിലും� തട്ടു
കീളുംപൊടി എംണ്ണം �രിമാാവധി കുറിച്ചിിട്ടുണ്ടി്. 
അതിനാല് ദ്ദേവ�ത്ത്ില് തീരുമാാനങ്ങ
ളുംണ്ടിാവും. സ്വര്ക്കാാരിിപൊന്റ് നയം�രിമാായം 
തീരുമാാനദ്ദേമാാ, സ്പഷ്ടിീകീരിണദ്ദേമാാ, പ്രാദ്ദേതയകീ 
സ്വാദ്ദേങ്കിതികീാനുമാതിദ്ദേയംാ ആവശയമു� 
ഫയംലുംകീള് ഒഴിപൊകീ ബാാക്കാിപൊയംല്ലാാത്ത്ിലുംം 
തീരുമാാനപൊമാടുക്കുന്നതിന് മൂന്ന് തട്ട്ിലും� 
ഉദ്ദേദ്യാ�സ്ഥ സ്വംവിധാനം മാാത്രിദ്ദേമാ ഇനി 
ഉണ്ടിാവുകീയുംള്ളു. ഇത് ഫയംല് തീര്പ്പ്ാക്കുന്ന
തില് വലിയം രിീതിയംിലും� മാാറ്റമുണ്ടിാക്കും. 
ജനങ്ങളുംപൊടി കീാത്ത്ിരിിപ്പ്ിന് വിരിാമാമാാവും.  

തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങളുംപൊടി 
പ്രാവര്ത്ത് നങ്ങള് കീാരിയക്ഷമാവും ഫലപ്രാ
ദ്വുമാാക്കുന്നതിന് ജില്ലാാ-ദ്ദേബ്ലിാക്കാ്-ഗ്രാാമാ�
ഞ്ചാായംത്തുകീള്ക്കാിടിയംിലുംം മുനിസ്വിപ്പ്ാലിറ്റി
കീളുംം �ഞ്ചാായംത്തുകീളുംം തമ്മീിലുംം ദ്ദേയംാജിച്ചു
പൊകീാണ്ടു� പ്രാവര്ത്ത്നം ആവശയമാാണ്. 
ഏകീീകൃത വകുപ്പ്് നിലവില് വരുന്നദ്ദേതാപൊടി 
ഇത് നടിപ്പ്ിലാവും. വിവിധ തട്ടുകീളിില് 
നടിക്കുന്ന പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ ആസൂ ത്രിണ പ്രാവ
ര്ത്ത്ന ങ്ങളുംപൊടി ഏദ്ദേകീാ�നവും ഉണ്ടിാവും. 
തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങള് തമ്മീി
ലും� ഏദ്ദേകീാ �നം ആസൂത്രിണ �ദ്ധ
തികീള് തയ്യാറിാക്കാി നടിപ്പ്ാക്കുന്നതിന് 

ദ്ദേക്കാണ്ടി നിയംമാ�രിവും അനിവാരിയവുമാായം 
ഉത്ത്രിവാദ്ിത്ത്ങ്ങളുംം, ഏകീീകൃത സ്വവഭാവ
ദ്ദേത്ത്ാപൊടിയുംം നിശ്ചിിത നിലവാരിമുറിപ്പുവരു
ത്ത്ിയുംം നടിപ്പ്ില്വരുത്ത്ാനാവും. തദ്ദേ�ശ
സ്വവയംംഭരിണ പൊ�ാതുഭരിണ സ്വംവിധാനം 
ഏദ്ദേകീാ�ിതമാായംി പ്രാവര്ത്ത്ിക്കുന്നദ്ദേതാപൊടി 
വിവിധ ദ്ദേകീന്ദ്രീാവിഷ് കൃത-സ്വംസ്ഥാനാ
വിഷ് കൃത �ദ്ധതികീള് ഫലപ്രാദ്മാായുംം 
പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ �ദ്ധതികീളുംമാായംി സ്വംദ്ദേയംാജി
പ്പ്ിച്ചി് സ്വമാഗ്രാ വികീസ്വന �ദ്ധതികീളിാക്കാി 
മാാറ്റിയുംം വികീസ്വന ദ്ദേനട്ട്മുണ്ടിാക്കാാന് വഴി
പൊയംാരുക്കും.

ഏകീീകൃത വകുപ്പ്ിപൊന്റ് ഭാ�മാായംി 
സ്വംസ്ഥാന തലത്ത്ില് പൊ�ാതുവായം ഒരു 
വകുപ്പ്് അദ്ധയക്ഷനും ജില്ലാാതലത്ത്ില് ഒരു 
ദ്ദേമാധാവിയുംം നിലവില് വരുന്നദ്ദേതാപൊടി ജില്ലാാ 
ആസൂത്രിണ സ്വമാിതിയുംപൊടി പ്രാവര്ത്ത്നം 
കൂടുതല് കീാരിയക്ഷമാമാാകുപൊമാന്നതില് സ്വംശ
യംമാില്ലാ. ജില്ലാാ �ദ്ധതിയുംം സ്വംസ്ഥാന 
�ദ്ധതിയുംം തമ്മീിലും� �രിസ്പരി പൂരികീതവം 
ഉറിപ്പ്ാക്കാാനുമാാവും. വകുപ്പ്ിപൊന്റ് ഭാ�മാായം 
സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ വിഭാ�ം ജീവനക്കാാരിായം 
എംഞ്ചാിനിയംറിിം�്, ന�രി-ഗ്രാാമാാസൂത്രിണം, 
പൊ�ാതുജനാദ്ദേരിാ�യം എംന്നീ ദ്ദേമാഖലകീളിിപൊല 
ഉദ്ദേദ്യാ�സ്ഥരുപൊടി ദ്ദേസ്വവനം വിവിധ തദ്ദേ�
ശസ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങള്ക്കും ജില്ലാാ 
ആസൂത്രിണ സ്വമാിതികീള്ക്കും പൊമാച്ചിപൊപ്പ്ട്ട് 
നിലയംില് ലഭയമാാവുന്ന നിലയുംമുണ്ടിാവും. 
ഇത്ത്രിം സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ വിഭാ�ം ജീവന
ക്കാാരുപൊടി ജനാധി�തയ�രിമാായം കീടിപ്പ്ാടും 
ഉത്ത്രിവാദ്ിത്ത്വും പൊതരിപൊഞ്ഞടുക്കാപൊപ്പ്ട്ട് 
തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങളിിപൊല 
കീൗണ്സ്വിലുംകീള്ക്കാ് ഉറിപ്പ്ാക്കാാനുമാാവും. 
ഇതിപൊന്റ്പൊയംാപൊക്കാ ഗുണഫലം ലഭിക്കുന്നത്  
നാട്ട്ിപൊല ജനങ്ങള്ക്കാാവുദ്ദേ�ാള് ഇടിതു�
ക്ഷ ബാദ്ലിപൊന്റ് പ്രാസ്വക്തി വര്ധിക്കുന്നു.

ദ്ദേകീരിളിത്ത്ിപൊന്റ് സ്വമാഗ്രാമാായം വികീസ്വന 
കുതിപ്പ്ിന് കീരുദ്ദേത്ത്കീാന് ഉതകുന്നതും 
ജ ന കീീയം വു ം  ദ്ദേ സ്വ വ ന പ്രാ ദ് ാ ന വു മാ ായം 
സ്വര്വ്വീസ്വ് ഉറിപ്പുവരുത്തുന്നതുമാായം �രിിത്രി
�രിമാായം കീാല്പൊവപ്പ്ാണ് ഏകീീകൃത തദ്ദേ�
ശസ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പ്ിപൊന്റ് രൂ�ീകീരിണം. 
സ്വമാകീാലീന ദ്ദേകീരിളിത്ത്ില് പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ 
സ്വര്ക്കാാരുകീള് അടിക്കാമു� ഭരിണസ്വംവി
ധാനപൊത്ത് നവീകീരിിക്കാാനും കൂടുതല് ജന�
ക്ഷമാാക്കാി മാാറ്റാനും രിണ്ടിാം �ിണറിായംി 
വിജയംന് സ്വര്ക്കാാരിിന് സ്വാധിക്കുദ്ദേ�ാള്, 
മാലയംാളിിയുംപൊടി ദ്ദേകീരിളി ദ്ദേമാാഡിപൊലന്ന കീിരിീടി
ത്ത്ില് ഒരു പൊ�ാന്തൂവല് കൂടിി ദ്ദേ�ര്ക്കാപൊപ്പ്
ടുകീയംാണ്. നവദ്ദേകീരിളിം സ്വാധിതമാാകുന്നത് 
ഇങ്ങപൊനപൊയംാപൊക്കായംാണ്.                   1 

അനിവാരിയമാാണ്. ഓദ്ദേരിാ ജില്ലായുംപൊടിയുംം 
പൊമാാത്ത്ത്ത്ിലും� ആസൂത്രിണത്ത്ിനും 
ഇത് സ്വഹായംകീമാാവും. പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ ഭരിണ 
നിര്വ്വഹണത്ത്ിലുംം വികീസ്വന ഭരിണത്ത്ി
ലുംം സ്വര്ക്കാാരിിപൊന്റ് പൊ�ാതുകീാഴ്ചപ്പ്ാടിനുസ്വ
രിിച്ചി് മാാറ്റങ്ങളുംണ്ടിാക്കാാന്  പൊ�ാതുസ്വര്വ്വീസ്വ് 
രൂ�ീകീരിണത്ത്ിലൂപൊടി കീഴിയുംം. അതുവഴി 
ആസൂത്രിണ പ്രാക്രിിയം മാാത്രിമാല്ലാ, വിവിധ 
ദ്ദേസ്വവന പ്രാദ്ാന പ്രാവര്ത്ത്നങ്ങളുംം, തദ്ദേ�
ശസ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങള് നിര്വ്വഹി




ജ്നങ്ങളുമിായി ഏറ്റിവുംം 

അംടുത്തുനില്ക്കുംന്ന് പ്രാശേ��ിക 
സര്ക്കാാരുംകള്ക്കാ് മുന്ന്ില് 
ശേസവാനങ്ങള്ക്കാ് ശേവാണ്ടിി 

സമിീ�ിക്കുംശേ�ാള് 
ചുവാപ്പുനാടകളും ബ്ൂശേറിാക്രാറ്റിിക് 

തിട്ടുകളും ഒരിക്കാലുംം 
തിടസമിാവാരുംതി്. 
കാത്തിരിക്കാാചെതി 

പ്ര�് നങ്ങള് �രിഹരിക്കുംന്ന് 
സംവാിധാനമിാണ് ആവാ�യം.
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രിാഷ്ട്ര�ിതാവായം മാഹാത്മാാ�ാന്ധിി 
വിഭാവനം പൊ�യ്ത ഗ്രാാമാസ്വവരിാജ ് 

(അധികീാരിം ജനങ്ങള്ക്കാ് )  നടിപ്പ്ാക്കുന്ന
തിനായംിട്ട്ാണ് ഭരിണഘടിനയുംപൊടി 73, 74  
ദ്ദേഭദ്�തികീളിിലൂപൊടി �ഞ്ചാായംത്ത്്, ന�രി�ാ
ലികീാ സ്ഥാ�നങ്ങള്  രൂ�ീകീരിിച്ചിത്. ഈ 
സ്വംവിധാനം നമ്മുപൊടി സ്വംസ്ഥാനത്ത്് രിാജയ
ത്ത്ിനാകീമാാനം അഭിമാാനിക്കാത്ത്ക്കാവിധം 
കീരുത്ത്ാര്ജ്ജിിച്ചിിട്ടുളിളിതും മാാതൃകീാ�രിമാായം 
പ്രാവര്ത്ത്നം നടിത്ത്ിവരുന്നതുമാാണ്. എംല്ലാാ 
ജനദ്ദേക്ഷമാ�ദ്ധതികീളുംപൊടിയുംം വികീസ്വന പ്രാ
വര്ത്ത്നങ്ങളുംപൊടിയുംം ഗുണദ്ദേഭാക്താക്കാള്  
സ്വാധാരിണക്കാാരിായം ജനങ്ങളിാണ്. ജനങ്ങ
ള്ക്കാ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ദ്ദേസ്വവനം പ്രാദ്ാനം 
പൊ�യ്യുന്നത്  പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ സ്വര്ക്കാാരുകീളിായം 
ഗ്രാാമാ�ഞ്ചാായംത്ത്്, മുനിസ്വിപ്പ്ാലിറ്റി, മുനിസ്വി
പ്പ്ല് ദ്ദേകീാര്പ്പ്ദ്ദേറിഷന് എംന്നീ സ്ഥാ�നങ്ങ
ളിാണ്. എംന്നാല് ഈ പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ �വപൊ�
ന്റുകീള്  നിലവില് ഭരിണ�രിമാായുംം നിര്വ്വ

ഹണ�രിമാായുംം മൂന്നു വകുപ്പുകീളുംപൊടി നിയം
ന്ത്രണത്ത്ിലാണ്. ഗ്രാാമാ�ഞ്ചാായംത്തുകീപൊളി 
�ഞ്ചാായംത്ത്് വകുപ്പ്ിനു കീീഴിലുംം ദ്ദേബ്ലിാക്കാ് 
�ഞ്ചാായംത്തുകീപൊളി ഗ്രാാമാവികീസ്വന വകുപ്പ്ി
ന്പൊറി നിയംന്ത്രണത്ത്ിലുംം മുനിസ്വിപ്പ്ാലിറ്റികീ
പൊളിയുംം മുനിസ്വിപ്പ്ല് ദ്ദേകീാര്പ്പ്ദ്ദേറിഷനുകീപൊളി
യുംം ന�രികീാരിയ വകുപ്പ്ിനു കീീഴിലുംമാായംാണ് 
ഭരിണസ്വൗകീരിയാര്ത്ഥ്യം വിനയസ്വിച്ചിിട്ടുളിളിത്. 
ഇവയ്ക്ക്ാവശയമാായം സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ സ്വഹായംം 
നല്കുന്നതും മാരിാമാത്ത്് പ്രാവൃത്ത്ികീള് ഏപൊറ്റ
ടുക്കുന്നതും എംഞ്ചാിനീയംറിിം�് വിഭാ�വും, 
മാാസ്റ്റര് പ്ലാാനുകീളുംം ആസൂത്രിണവും നിര്വ്വ
ഹിക്കുന്നത് ന�രി-ഗ്രാാമാാസൂത്രിണ വിഭാ�
വുമാാണ്.

അ ഞ്ചാ ്  വ കു പ്പു കീ ളി ി ലൂ പൊ ടി  വ ി വ ി ധ 
രിീതിയംില് നിര്വ്വഹണം നടിത്ത്ി വരുന്ന 
വികീസ്വന പ്രാവൃത്ത്ികീള് ഒരു കുടിക്കാീഴില് 
പൊകീാണ്ടുവരിികീ വഴി ദ്ദേകീന്ദ്രീ-സ്വംസ്ഥാന 
സ്വര്ക്കാാരുകീള് ആവിഷ്കാരിിച്ചു നടിപ്പ്ാക്കുന്ന 

പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ വികീസ്വന �ദ്ധതികീള് വളിപൊരി 
ഫലപ്രാദ്മാായുംം  ജദ്ദേനാ�കീാരിപ്രാദ്മാായുംം 
നടിപ്പ്ാക്കാാന് കീഴിയുംപൊമാന്നുളിളിതാണ് വകു
പ്പുകീളുംപൊടി സ്വംദ്ദേയംാജനം വഴി സ്വാധയമാാകുന്ന 
ഏറ്റവും പ്രാധാനപൊപ്പ്ട്ട് കീാരിയം. സ്വര്ക്കാാര് 
വിഭാവനം പൊ�യ്യുന്ന രിീതിയംില് ജനദ്ദേക്ഷ
മാ�ദ്ധതികീള് അതിന്പൊറി �രിിപൂര്ണ്ണ 
അര്ത്ഥ്യത്ത്ില് കീാലതാമാസ്വം കൂടിാപൊത 
നടിപ്പ്ാക്കുകീ വഴി പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ വികീസ്വനം 
സ്വമൂഹത്ത്ിപൊല എംല്ലാാ ആളുംകീളിിലുംം എംത്ത്ി
ക്കാാന് സ്വാധിക്കും. തദ്ദേ�ശസ്വവയംം ഭരിണ 
ഏകീീകൃത സ്വര്വ്വീസ്വ് യംാഥാാര്ത്ഥ്യയമാാകുന്ന
ദ്ദേതാപൊടി വിവിധ വകുപ്പുകീളുംപൊടി നിയംന്ത്രണ
ത്ത്ിലുംണ്ടിായംിരുന്ന തദ്ദേ�ശസ്ഥാ�നങ്ങള് 
തമ്മീിലുംളിളി ഏദ്ദേകീാ�നത്ത്ിലുംണ്ടിായംിരുന്ന 
അഭാവം �രിിഹരിിക്കാാനും അതുവഴി �ദ്ധതി 
രൂ�ീകീരിണം, നിര്വ്വഹണം, ദുരിന്തനിവാ
രിണം, മാാലിനയ സ്വംസ്കാരിണം, �കീര്ച്ചിവയാധി 
നിയംന്ത്രണം തുടിങ്ങിയം സുംപ്രാധാന ചുമാതല

തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരണ വികുപ്പ്് ഏകീീകീരണം  
പുതിയം ദ്ദേസ്വവിനാ സ്വംസ്കാാരം
  ഡിി. ബാോ�മുര്യളി ഐ.എ.എസ്്.
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കീള് വളിപൊരി മാികീച്ചി രിീതിയംില് നടിപ്പ്ിലാക്കു
ന്നതിനും സ്വാധിക്കും.  മാാത്രിമാല്ലാ പുതുതായംി 
രൂ�ീകീരിിക്കുന്ന ജില്ലാാ ഓഫീസുംകീളിില് 
നിന്നും തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങ
ള്ക്കാ്  കൂടുതല് പ്രാവര്ത്ത്ന സ്വഹായംവും 
�ിന്തുണയുംം  ലഭയമാാക്കാാന് കീഴിയുംന്നദ്ദേതാ
പൊടിാപ്പ്ം ജീവനക്കാാര്ക്കുണ്ടിാകീാവുന്ന സ്വംശ
യംങ്ങളുംം ആശങ്കികീളുംം ദൂരിീകീരിിച്ചി് അവരുപൊടി 
കീാരിയക്ഷമാത ഉയംര്ത്തുന്നതിനും സ്വാധിക്കും. 

വകുപ്പ്് ഏകീീകീരിണം നടിപ്പ്ാകുന്ന
ദ്ദേതാപൊടി തദ്ദേ�ശസ്ഥാ�നങ്ങളുംപൊടി അധി
കീാരിത്ത്ിനും �ദ്വിക്കും കുറിവ് വരുപൊമാന്ന 
ആശങ്കിയ്ക്ക്് അടിിസ്ഥാനമാില്ലാ. ഭരിണഘടിനാ 
ദ്ദേഭദ്�തികീളിിലൂപൊടി പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ സ്വര്ക്കാാരു
കീള്ക്കാ് കീരി�തമാായംിട്ടുളിളി എംല്ലാാ അധികീാ
രിങ്ങളുംം അദ്ദേത�ടിി നിലനിര്ത്ത്ിപൊക്കാാണ്ടും 
അവ ഏപൊറ്റടുക്കുന്ന ചുമാതലകീളുംം ഉത്ത്രിവാ
ദ്ിത്ത്ങ്ങളുംം കൂടുതല് ദ്ദേവ�ത്ത്ിലുംം കീാരിയക്ഷ
മാമാായുംം സുംതാരിയമാായുംം നിര്വ്വഹിക്കുന്നതിന് 
തദ്ദേ�ശസ്ഥാ�നങ്ങപൊളി പ്രാാപ്തമാാക്കുകീ 
എംന്നതാണ് വകുപ്പ്് ഏകീീകീരിണത്ത്ിപൊന്റ് 
ഒരു സുംപ്രാധാന ലക്ഷയം. 

ആധുനികീ കീാലപൊത്ത് പൊവല്ലുവിളിികീ
ളുംം ആവശയങ്ങളുംം ദ്ദേനരിിടിാന് പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ 
സ്വര്ക്കാാരുകീപൊളി പ്രാാപ്തമാാക്കുന്ന രിീതിയംില് 
ബാഹുമുഖ വ ികീസ്വ ന  സ്വമാീ�നപൊമാന്ന 
സ്വര്ക്കാാര് ലക്ഷയപൊത്ത് സ്വാക്ഷാത്കീരിിക്കുകീ
യംാണ് വകുപ്പ്് ഏകീീകീരിണം വഴി സ്വാധയമാാ

കുകീ. ഈ ലക്ഷയത്ത്ിനായംി വിവിധ കീാരിയങ്ങ
ളിില് സ്വമാഗ്രാമാായം സ്വമാീ�നമാാണ് വിഭാവനം 
പൊ�യ്യുന്നത്. ന�രി-ഗ്രാാമാ ദ്ദേഭദ്മാദ്ദേനയ എംല്ലാാ 
തദ്ദേ�ശ സ്ഥാ�നങ്ങളുംപൊടിയുംം പ്രാവര്ത്ത്ന
ങ്ങളിില് ആവശയമാായം സ്വഹായംം ലഭയമാാക്കു

ന്നതിനും ഏകീീകീരിണത്ത്ിലൂപൊടി സ്വാധിക്കും.
തദ്ദേ�ശസ്ഥാ�നങ്ങള് വഴി നടിപ്പ്ാക്കു

ന്ന ജനദ്ദേക്ഷമാ�ദ്ധതികീളുംമാായംി ബാന്ധിപൊപ്പ്
ട്ട് നയംരൂ�ീകീരിണത്ത്ില് സ്വര്ക്കാാരിിന് 
ആവശയമാായം വിവരിങ്ങളുംം കീണക്കുകീളുംം 
യംഥാാസ്വമായംം ദ്ദേശഖരിിച്ചി ്  നല്കുകീയുംം 
സ്വര്ക്കാാര് നയംങ്ങളുംം തീരുമാാനങ്ങളുംം 
ഫലപ്രാദ്മാായം രിീത ിയം ില് നടിപ്പ്ാക്കാി 
ജനദ്ദേക്ഷമാം ഉറിപ്പ്് വരുത്തുകീയുംം പൊ�യ്യുകീപൊയം
ന്ന ലക്ഷയത്ത്ിന് പ്രാാമുഖയം നല്കുന്ന സ്വംവി
ധാനമാാണ് സ്വംസ്ഥാന-ജില്ലാാ തലങ്ങളിില് 
നിലവില് വരുന്നത്.

 തദ്ദേ�ശസ്വവയംം ഭരിണ പൊ�ാതുസ്വര്വ്വീസ്വ് 
നിലവില് വരുന്നദ്ദേതാപൊടി, സ്വംസ്ഥാന
പൊത്ത് ത്രിിതല �ഞ്ചാായംത്തുകീളുംം ന�രിസ്വ
ഭകീളുംം ഉള്പൊപ്പ്പൊടി 1200 തദ്ദേ�ശസ്ഥാ�
നങ്ങളിിലായംി 21000 ജനപ്രാതിനിധികീളുംം 
ആസ്ഥാന-ജില്ലാാ-സ്ഥാ�നതല കീാരിയാ
ലയംങ്ങളിിലായംി ആപൊകീ 31400-ലധികീം 
ജീവനക്കാാരും 7500-ലധികീം കീണ്ടിിജന്റി് 
ജീവനക്കാാരും ഉള്പൊപ്പ്ടുന്ന വിപുലമാായം 
ഭരിണ നിര്വ്വഹണ/ദ്ദേസ്വവന ശൃംംഖലയംാണ് 
നിലവില് വരിികീ. 

 വളിപൊരി കീാരിയദ്ദേശഷിയുംളിളി ഒരു കൂട്ട്ം 
ജീവനക്കാാരിാണ് തദ്ദേ�ശസ്വവയംം ഭരിണ 
വകുപ്പ്ിനു കീീഴിലുംളിളി വിവിധ ഓഫീസുംകീ
ളിില് ദ്ദേസ്വവനമാനുഷ്ഠിിക്കുന്നത്. അവര്ക്കാ് 
യംഥാാസ്വമായംം �രിിശീലനം നല്കുന്നതി
നുളിളി സ്ഥാ�നങ്ങളുംം വിപുലമാായം സ്വൗകീരിയ
ങ്ങളുംം വകുപ്പ്ിന് സ്വവന്തമാായുംണ്ടി്. ജനങ്ങളുംപൊടി 
ആവശയങ്ങള് സ്വമായംബാന്ധിിതമാായംി നിറിദ്ദേവ
റ്റുന്നതിന് ആവശയമാായം മാികീച്ചി �രിിശീലനം 
ജനപ്രാതിനിധികീള്ക്കും ഉദ്ദേദ്യാ�സ്ഥര്ക്കും 
കൃതയമാായം ഇടിദ്ദേവളികീളിില് നല്കുന്നതിനും 
അതുവഴി �രിമാാവധി ഫലപ്രാാപ്തിയുംണ്ടിാ
ക്കുന്നതിനും സ്വാധിക്കും. ഓഫീസുംകീളിില് 
കൈകീകീാരിയം പൊ�യ്യുന്ന വിവിധ വിഷയംങ്ങ
ളിില് ജീവനക്കാാര്ക്കാ് കൃതയമാായം അറിിവുണ്ടിാ
ക്കുന്നതിനും അതുവഴി അവരുപൊടി മാാനസ്സാികീ 
സ്വംഘര്ഷം കുറിച്ചി് കീാരിയക്ഷമാത ഉയംര്ത്തു
ന്നതിനും �രിിശീലനങ്ങള് സ്വഹായംിക്കും.

സ്വംസ്ഥാനത്ത്ിന്പൊറി വാര്ഷികീ �ദ്ധതി 
വിഹിതത്ത്ിന്പൊറി  26% ശതമാാനം തുകീ 
പൊ�ലവഴിക്കുന്നത് തദ്ദേ�ശസ്ഥാ�നങ്ങള് 
മുദ്ദേഖനയംാണ്. വകുപ്പ്് ഏകീീകീരിണം വഴി 
വികീസ്വന �ദ്ധതികീളുംപൊടി തിരിപൊഞ്ഞടുപ്പ്്, 
�ദ്ധതി രൂ�ീകീരിണം ജില്ലാാ ആസൂത്രിണസ്വ
മാിതിയംില് നിന്നുളിളി അം�ീകീാരിം  വാങ്ങല്, 
സ്വാദ്ദേങ്കിതികീാനുമാതി വാങ്ങല്, നിര്വ്വഹണം, 
അവദ്ദേലാകീനം, തുകീ വിനിദ്ദേയംാ�ം, കീണക്കു
കീളുംപൊടി �രിി�ാലനം എംന്നീ കീാരിയങ്ങള് 


ആധുനിക കാ�ചെത്ത 

ചെവാല്ലുവാിളീികളും ആവാ�യങ്ങളും 
ശേനരിടാന് പ്രാശേ��ിക 

സര്ക്കാാരുംകചെളീ പ്രാപ്തമിാക്കുംന്ന് 
രീതിിയില് ബ്ഹുമുഖ 

വാികസന സമിീ�നചെമിന്ന് 
സര്ക്കാാര് �ക്ഷ്യയചെത്ത 

സാക്ഷ്യാതി്കരിക്കുംകയാണ് 
വാകുപ്പ്് ഏകീകരണം വാഴിി 

സാധയമിാകുക.
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സ്വമായംബാന്ധിിതമാായംി പൊ�യ്യാന് 
പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ സ്വര്ക്കാാരുകീള്ക്കാ് 
ആവശയമാായം സ്വഹായംം ഉറിപ്പ്ാ
ക്കുന്ന രിീതിയംിലാണ് സ്വംസ്ഥാ
നതലത്ത്ിലുംം ജില്ലാാതലത്ത്ി
ലുംം ഉദ്ദേദ്യാ�സ്ഥ സ്വംവിധാനം 
രൂ�ീകീരിിക്കുന്നത്. കൂടിാപൊത 
നിലവില് വിവിധ തദ്ദേ�ശസ്ഥാ
�നങ്ങള് തമ്മീില് �ദ്ധതി 
രൂ�ീകീരിണത്ത്ിദ്ദേലാ നിര്വ്വഹ
ണത്ത്ിദ്ദേലാ കീാരിയമാായം ഏദ്ദേകീാ
�നമാില്ലാ .  ഈ അ�ാകീത 
�രിിഹരിിച്ചി ്  തദ്ദേ�ശസ്ഥാ�
ന ങ്ങ ള് ക്കാ ി ടിയം ി ല്  മാ ി കീ ച്ചി 
ഏദ്ദേകീാ�നം ഉറിപ്പ്ാക്കുന്നതി
നും കൂടുതല് സ്വംയുംക്ത ദ്ദേപ്രാാജ
ക്ടുകീള് ഏപൊറ്റടുക്കുന്നതിനുളിളി 
അവസ്വരിം ഒരുക്കുകീയുംം പൊ�യ്യാനാകും. 
ജല വ ിതരി ണം മാ ാ ല ിന യസ്വംസ്കാരിണ ം 
ദ്ദേ�ാലുംളിളി വലിയം �ദ്ധതികീള് ഏപൊറ്റടുത്ത്് 
നിര്വ്വഹണം നടിത്തുന്നതില് തദ്ദേ�ശസ്ഥാ
�നങ്ങള്ക്കാിടിയംില് �ാലകീമാായംി വര്ത്ത്ി
ക്കാാന് ജില്ലാാ ദ്ദേനതൃതവത്ത്ിനാകും. 

�ദ്ധതി  ന ിര്വ്വഹണം നടിത്തുന്ന 
മാറ്റ് സ്വര്ക്കാാര് വകുപ്പുകീള്, നിര്വ്വഹണ 
ഏജന്സ്വികീള് എംന്നിവയുംമാായുംളിളി മാികീച്ചി 
ഏദ്ദേകീാ�നം  ഉറിപ്പുവരുത്തുകീയുംം അതുവഴി 
�ദ്ധതി രൂ�ീകീരിണം മുതല് പൂര്ത്ത്ീകീ
രിണം വപൊരിയുംളിളി എംല്ലാാ ഘട്ട്ങ്ങളിിലുംം 
തദ്ദേ�ശ സ്ഥാ�നങ്ങള്ക്കാാവശയമാായം 
സ്വഹകീരിണം പ്രാദ്ാനം പൊ�യ്യുന്നതിനും 
പുതിയം സ്വംവിധാനം �രിയാപ്തമാാണ്.  

കീഴിഞ്ഞവര്ഷങ്ങളിില് സ്വംസ്ഥാനം 
ദ്ദേനരിിട്ട്  മാഹാപ്രാളിയംം,  പൊകീാവിഡി് -19 
ദ്ദേ�ാലുംളിളി സ്വാഹ�രിയങ്ങളിില് ദ്ദേകീരിളി
ത്ത്ിപൊല ജനങ്ങള്ക്കാ് താങ്ങുംം തണലുംമാായംി 
അവരുപൊടി ഒപ്പ്ം നിന്ന് ദുരിിതത്ത്ില് നിന്ന് 
അവപൊരി കൈകീ�ിടിിച്ചുയംര്ത്ത്ിയംത് തദ്ദേ�
ശസ്ഥാ�നങ്ങളിാണ് എംന്നുളിളിത് പൊതളിി
യംിക്കാപൊപ്പ്ട്ട് വസ്തുതയംാണ്. വരും കീാലങ്ങ
ളിില് ദുരിന്തനിവാരിണം, �കീര്ച്ചിവയാധി 
നിവാരിണം തുടിങ്ങിയം പ്രാവര്ത്ത്നങ്ങള് 
മാികീച്ചി രിീതിയംില് ഏപൊറ്റടുത്ത്് നടിപ്പ്ാക്കുന്ന
തിനായംി തദ്ദേ�ശസ്ഥാ�നങ്ങപൊളി പ്രാാപ്തമാാ
ക്കാാന് ഉതകുന്ന രിീതിയംില് ഭൗതികീ സ്വൗകീ
രിയങ്ങള് ഒരുക്കാാനും പൊ�ാതുജനങ്ങപൊളിക്കൂടിി 
ഉള്പൊപ്പ്ടുത്ത്ിപൊക്കാാണ്ടി് സ്വന്നദ്ധദ്ദേസ്വന 
രൂ�ീകീരിിക്കാാനും അതിപൊല അം�ങ്ങള്ക്കാ് 
ആവശയമാായം �രിിശീലനം നല്കുന്നതിനും 
തദ്ദേ�ശസ്ഥാ�ന തലത്ത്ില് പുനരിധിവാസ്വ 
സ്വംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിനും ആവശയ

മാായം ഏദ്ദേകീാ�നം ഉറിപ്പുവരുത്ത്ാനാകും. 
ഇതിനു പുറിപൊമാ സ്വമാാന ദ്ദേമാഖലയംില് പ്രാവ
ര്ത്ത്ിക്കുന്ന ദ്ദേ�ാലീസ്വ്, അഗ്നിിരിക്ഷാദ്ദേസ്വന, 
ആദ്ദേരിാ�യ, റിവനൂ വകുപ്പുകീളുംമാായംി സ്വഹകീ
രിിച്ചി് സ്വംസ്ഥാന-ജില്ലാാ- തദ്ദേ�ശസ്ഥാ�ന 
തലത്ത്ില് ശക്തമാായം ദുരിന്ത നിവാരിണ/ 
പ്രാതിദ്ദേരിാധ സ്വംവിധാനം രൂ�ീകീരിിക്കാാനും 
ഏകീീകീരിണം വഴി സ്വാധിക്കും.

ആധുനികീ ദ്ദേലാകീം ദ്ദേനരിിടുന്ന പ്രാധാന 
പൊവല്ലുവിളിികീളിിപൊലാന്നാണ് മാാലിനയ �രിി�ാ
ലനവും സ്വംസ്കാരിണവും. വിശിഷയാ ദ്ദേകീരിളിം 
ദ്ദേ�ാപൊല അതിദ്ദേവ�തയംില് ന�രിവത്കീരിി
ക്കാപൊപ്പ്ടുന്നതും ജനസ്വാന്ദ്രീത ഏറിിയംതുമാായം 
ഒരു പ്രാദ്ദേദ്ശത്ത്് ദ്ിനംപ്രാതി ഉത്�ാദ്ിപ്പ്ിക്കാ
പൊപ്പ്ടുന്ന ഖരി/ദ്രവമാാലിനയദ്ദേത്ത്ാത് വളിപൊരി 
ഉയംര്ന്നതാണ്. ഈ പ്രാശ്നംം ഒരു പൊവല്ലുവിളിി
യംായംി ഏപൊറ്റടുത്ത്് മാാലിനയം ഉറിവിടിത്ത്ില് 
തപൊന്ന സ്വംസ്കാരിിക്കുന്നതിന്പൊറി പ്രാാധാനയം 
സ്വംബാന്ധിിച്ചി അവദ്ദേബാാധം ജനങ്ങള്ക്കാിടി
യംില് നല്കുന്നതിനും പൊ�ാതു ഇടിങ്ങളിില് 
മാാലിനയനിദ്ദേക്ഷ�ം നടിത്തുന്ന പ്രാവണത 
അവസ്വാനിപ്പ്ിക്കുന്നതിനും ആവശയമാായം 
പ്രാവര്ത്ത്നങ്ങള് തദ്ദേ�ശസ്ഥാ�നങ്ങള്ക്കാി
ടിയംില് നടിത്തുന്നതിനും അതിനാവശയമാായം 
�ിന്തുണ നല്കുന്നതിനും പുതിയം സ്വംവി
ധാനത്ത്ില് നിലവില് വരുന്ന �ബ്ലിികീ് 
പൊഹല്ത്ത്് ആന്റി് എംന്വദ്ദേയംാണ്പൊമാന്റി് 
വിഭാ�ത്ത്ിന് സ്വാധിക്കും.

വിവരിസ്വാദ്ദേങ്കിതികീ വിദ് യയുംപൊടിയുംം 
ഇ-�ദ്ദേവണന്സ്വിന്പൊറിയുംം സ്വാധയതകീള് 
പൂര്ണ്ണമാായുംം പ്രാദ്ദേയംാജനപൊപ്പ്ടുത്ത്ി എംല്ലാാ 
ഓഫീസുംകീളിിലുംം ഇ-ഫയംലിം�് സ്വംവിധാനം 
ഒരുക്കുന്നതിനും അതിദ്ദേവ� ഫയംല് 
സ്വഞ്ചാാരിം ഉറിപ്പ്് വരുത്ത്ി പൊ�ാതു ജനങ്ങളും

പൊടിയുംം ജീവനക്കാാരുപൊടിയുംം ആവശയങ്ങള്ക്കാ് 
ദ്രുത�തിയംില്   �രിിഹാരിം ഉണ്ടിാക്കുന്നതി
നുമാാണ് ഏകീീകീരിണത്ത്ിലൂപൊടി സ്വര്ക്കാാര് 
ലക്ഷയമാിടുന്നത്. അതുദ്ദേ�ാപൊല ആധുനികീ 
സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ വിദ്യയുംപൊടി �ിന്ബാലത്ത്ില് 
ഓണ്കൈലന് ദ്ദേസ്വവനങ്ങള് ഉ�ദ്ദേയംാ�പ്പ്
ടുത്ത്ി  സ്വമായം ലാഭപൊത്ത്ക്കുറിിച്ചുളിളി അറിിവ് 
ജനങ്ങളിിപൊലത്ത്ിക്കുന്നത് വഴി ഓഫീസും
കീളിിപൊല തിരിക്കാ് കുറിയ്ക്കുവാനും ദ്ദേസ്വവന
ങ്ങള് അതിദ്ദേവ�ം പ്രാദ്ാനം പൊ�യ്യുന്നതി
നും കീഴിയുംന്ന രിീതിയംില് ഓഫീസുംകീപൊളി 
മാാറ്റുന്നതിനും സ്വാധിക്കും. ഇലദ്ദേ�ാണികീ് 
വിദ്യയുംപൊടി സ്വഹായംദ്ദേത്ത്ാപൊടി ഓഫീസുംകീള് 
പൂര്ണ്ണമാായുംം കീടിലാസ്വ് രിഹിതമാാക്കുന്നതി
നും അതിനുളിളി ദ്ദേനതൃതവം നല്കുന്നതിനും 
പുതിയം സ്വംവിധാനം ലക്ഷയമാിടുന്നു.

ഓഫീസുംകീളിിപൊല ഫയംല് സ്വഞ്ചാാരി
ത്ത്ില് തട്ടുകീളുംപൊടി എംണ്ണം സ്വാധാരിണ 
നിലയംില് മൂന്്ന ആയുംം കൂടുതല് �രിിദ്ദേശാധന 
ആവശയമുളിളി വിഷയംങ്ങളിില് മാാത്രിം 
ഏറിിയംാല് നാല് തട്ട്ായംി നിജപൊപ്പ്ടുത്തുകീ 
വഴി ഫയംലുംകീളിില് ദ്ദേവ�ത്ത്ില് തീരുമാാനം 
ഉണ്ടിാകുന്നതിനും ദ്ദേസ്വവനപ്രാദ്ാനത്ത്ിന്പൊറി 
ദ്ദേവ�ത വര്ദ്ധിപ്പ്ിക്കുന്നതിനും സ്വാധിക്കും. 
നിലവില് ദ്ദേസ്വവനങ്ങള് സ്വര്ക്കാാര് ഓഫീ
സുംകീളിില് നിന്നും വിശിഷയാ തദ്ദേ�ശസ്ഥാ�
നങ്ങില് നിന്നും ലഭിക്കാാന് കീാലതാമാസ്വം 
ദ്ദേനരിിടുന്നുപൊവന്ന �രിാതിക്കാ് �രിിഹാരിം 
കീാണുന്നതിനും ഓഫീസുംകീള്ക്കാ് ജന�
ക്ഷമുഖം നല്കുന്നതിനും ഏകീീകീരിണം വഴി
പൊയംാരുക്കും. സ്വംസ്ഥാനപൊത്ത് എംല്ലാാ തദ്ദേ�ശ
സ്ഥാ�നങ്ങളിില് നിന്നും ലഭയമാാകുന്ന ദ്ദേസ്വവ
നങ്ങള്ക്കും സ്വാക്ഷയ�ത്രിങ്ങള്ക്കും ഒദ്ദേരിത
രിത്ത്ിലുംളിളി ദ്ദേഫാമുകീളുംം ദ്ദേരിഖകീളുംം മാാത്രിം 
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ഉ�ദ്ദേയംാ�ിക്കുന്ന രിീതി അവലംബാിക്കാാനും 
അതുവഴി എംല്ലാാ സ്ഥാ�നങ്ങള്ക്കാിടിയംിലുംം 
ഐകീയരൂ�ം സൃഷ്ടിിക്കാാനും സ്വാധിക്കും. 

തദ്ദേ�ശസ്വവയംം ഭരിണ വകുപ്പ്ിനു കീീഴിപൊല 
�ഞ്ചാായംത്ത്് വകുപ്പ്ിന് നിലവില് �ഞ്ചാാ
യംത്ത്് രിാജുംം ഗ്രാാമാവികീസ്വന വകുപ്പ്ിന് 
ഗ്രാാമാഭൂമാിയുംം പ്രാസ്വിദ്ധീകീരിണങ്ങളിായുംണ്ടി്. 
ഇവപൊയം സ്വംദ്ദേയംാജിപ്പ്ിച്ചി് വകുപ്പ്ിന് സ്വവ
ന്തമാായംി ഒരു പൊ�ാതു പ്രാസ്വിദ്ധീകീരിണം 
ആരിംഭിക്കാാനും അതിലൂപൊടി സ്വംസ്ഥാന 
സ്വര്ക്കാാര് പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ സ്വര്ക്കാാരുകീള് 
മുദ്ദേഖന നടിപ്പ്ാക്കുന്ന വികീസ്വനപ്രാവര്ത്ത്
നങ്ങളുംം ദ്ദേക്ഷമാ�ദ്ധതികീളുംം സ്വംബാന്ധിിച്ചി 
വിവരിങ്ങള് യംഥാാസ്വമായംം ജനപ്രാതിനി
ധികീള്, ഉദ്ദേദ്യാ�സ്ഥര്, പൊ�ാതുജനങ്ങള് 
എംന്നിവര്ക്കാിടിയംില് എംത്ത്ിക്കുന്നതിനും  
വിവിധ ജില്ലാകീളിിപൊല തദ്ദേ�ശസ്ഥാ�നങ്ങള് 
ഏപൊറ്റടുത്ത്് നടിപ്പ്ാക്കുന്ന പുത്ത്ന് മാാതൃകീ
കീളുംപൊടിയുംം വിജയം�ാഥാകീളുംപൊടിയുംം പ്രാ�രിണ
വും കൂടിാപൊത നവമാാധയമാങ്ങളിിലൂപൊടിയുംളിളി 
പ്രാ�ാരിണ സ്വാധയതകീളുംം ഉറിപ്പ്് വരുത്തുന്ന
തിനും പുതിയം സ്വംവിധാനത്ത്ില് ആരിംഭി
ക്കുന്ന കീമ്മീൂണിദ്ദേക്കാഷന് വിഭാ�ത്ത്ിന് 
സ്വാധിക്കും.

 തദ്ദേ�ശസ്ഥാ�നങ്ങളിിപൊല ജീവനക്കാാ
രുപൊടി ദ്ദേജാലി സ്വമായംം ഏറ്റവും കൂടുതല് 
അ�ഹരിിക്കുന്ന ഒരു വിഷയംമാാണ് ഓഡിിറ്റ് 
ഫയംലുംകീളിിപൊല തുടിര് നടി�ടിികീള്. ഈ 
പ്രാശ്നംത്ത്ിന് ശാശവത �രിിഹാരിം കീാണുന്ന
തിനായംി ഓഡിിറ്റ് തടിസ്സാങ്ങളുംപൊടി എംണ്ണം 
�രിമാാവധി കുറിയ്ക്കുന്നതിനും �ണമാിടി�ാ
ടുകീള് സ്വംബാന്ധിിച്ചി ഫയംലുംകീള് മാികീച്ചി 
രിീതിയംില് കൈകീകീാരിയം പൊ�യ്യുന്നതിനും നില

വിലുംളിളി ഓഡിിറ്റ് തടിസ്സാങ്ങള് സ്വമായംബാന്ധിി
തമാായംി നീക്കാിക്കാിട്ടുന്നതിനുളിളി നടി�ടിികീള് 
സ്വംബാന്ധിിച്ചുമുളിളി വിഷയംങ്ങളിില് ജീവന
ക്കാാപൊരി പ്രാാപ്തരിാക്കുന്നതിന് ആവശയമാായം 
�രിിശീലനം നല്കുന്നതിനും ഓഡിിറ്റ് വിഷ
യംങ്ങള് നല്ലാ രിീതിയംില് കൈകീകീാരിയം പൊ�യ്യു
ന്നതിനുളിളി ഉ�ദ്ദേദ്ശങ്ങള് ആവശയാനുസ്വ
രിണം നല്കുന്നതിനും സ്വംസ്ഥാന-ജില്ലാാ 
കീാരിയാലയംങ്ങളിില് സ്വംവിധാനം ഒരുക്കുന്ന
തിനും ഏകീീകീരിണത്ത്ിലൂപൊടി സ്വാധയമാാകും.

നിലവില് ദ്ദേകീന്ദ്രീ-സ്വംസ്ഥാന സ്വര്ക്കാാ
രുകീള് ആവിഷ്കാരിിച്ചി് നടിപ്പ്ാക്കുന്ന �ല 
�ദ്ധതികീളുംം ഓദ്ദേരിാ തദ്ദേ�ശസ്ഥാ�നങ്ങ
ളിിലുംം �ലരിീതിയംിലാണ് നടിപ്പ്ാക്കുന്നത്. 
ഇത്ത്രിത്ത്ിലുംളിളി സ്വമാീ�നം �ദ്ധതി 
നിര്വ്വഹണപൊത്ത്യുംം തുകീവിനിദ്ദേയംാ�പൊത്ത്
യുംം ബാാധിക്കുന്നുണ്ടി്. ഇതിനു �കീരിമാായംി 
ഗ്രാാമാാധിഷ്ഠിിത �ദ്ധതികീള്ക്കും ന�രിപ്രാ
ദ്ദേദ്ശങ്ങളിിപൊല �ദ്ധതികീള്ക്കും പ്രാദ്ദേതയകീം 
ചുമാതലപൊപ്പ്ട്ട് ഉദ്ദേദ്യാ�സ്ഥപൊരി ഒരു പൊ�ാതു 
സ്വംവിധാനത്ത്ിന്പൊറി നിയംന്ത്രണത്ത്ില് 
പൊകീാണ്ടുവന്നതിലൂപൊടി ഈ �ദ്ധതികീളുംപൊടി
പൊയംല്ലാാം നിര്വ്വഹണവും അവദ്ദേലാകീനവും 
ഒദ്ദേരി ദ്ദേകീന്ദ്രീത്ത്ില് നിന്നും നിയംന്ത്രിക്കാാ
നും ആവശയമാായം മാാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേ�ശങ്ങള് 
യംഥാാസ്വമായംം ലഭയമാാക്കാാനും സ്വാധിക്കും. 
അതുദ്ദേ�ാപൊല തുകീവിനിദ്ദേയംാ�ം ഉറിപ്പുവരു
ത്ത്ി വരും വര്ഷങ്ങളിില് കൂടുതല് വിഹിതം 
ദ്ദേനടിിപൊയംടുക്കുന്നതിനും അതിനുളിളി പൊപ്രാാ
ദ്ദേപ്പ്ാസ്വലുംകീള് യംഥാാസ്വമായംം തയ്യാറിാക്കാി 
സ്വമാര്പ്പ്ിക്കുന്നതിനും ഏകീീകീരിണം സ്വഹാ
യംകീമാാകും.

ഓഫീസുംകീളുംപൊടി സുംതാരിയമാായം പ്രാവ

ര്ത്ത്നം ഉറിപ്പ്് വരുത്ത്ി ജനദ്ദേക്ഷമാ �ദ്ധ
തികീളുംപൊടി നിര്വ്വഹണവും ദ്ദേസ്വവനങ്ങളുംപൊടി 
പ്രാദ്ാനവും സ്വമായംബാന്ധിിതമാായംി പൊ�യ്യാ
റുപൊണ്ടിന്നും പൊ�ാതുപ്പ്ണത്ത്ിന്പൊറി വരിവും 
പൊ�ലവും സ്വംബാന്ധിിച്ചി കീണക്കുകീളുംം 
ദ്ദേരിഖകീളുംം സുംതാരിയമാായംി �രിി�ാലിക്കാപൊപ്പ്
ടുന്നുപൊണ്ടിന്നും ഓഫീസ്വ് സ്വംവിധാനം മാികീച്ചി 
രിീതിയംിലാണ് പ്രാവര്ത്ത്ിക്കുന്നപൊതന്നും 
ഉറിപ്പ്ാക്കുന്നതിനായംി സ്വംസ്ഥാന-ജില്ലാാ 
തലങ്ങളിില് കീാരിയക്ഷമാമാായം ആഭയന്തരി 
�രിിദ്ദേശാധനാ സ്വംവിധാനം നിലവില് 
വരുന്നതാണ്. ഇതിലൂപൊടി തദ്ദേ�ശസ്ഥാ�ന
ങ്ങളിിപൊല ജീവനക്കാാര്ക്കാ് ഏപൊതങ്കിിലുംം വിഷ
യംത്ത്ിലുംളിളി സ്വംശയംങ്ങളുംപൊടിയുംം പ്രായംാസ്വ
ങ്ങളുംപൊടിയുംം നിവാരിണം ഉറിപ്പ്ാക്കാാനാവും.

വകുപ്പ്ിന ്  കീീഴ ില് വരുന്ന എംല്ലാാ 
ജീവനക്കാാരുപൊടിയുംം ഭരിണ നിര്വ്വഹണം 
ന ി ല വ ി ല്  വ ി വ ി ധ  രിീ ത ി കീ ളി ി ല ാ ണ ് 
കൈകീകീാരിയം പൊ�യ്ത് വരുന്നത്. ഇതിനു 
�കീരിമാായംി ജില്ലാാ തലത്ത്ിലുംം സ്വംസ്ഥാ
നതലത്ത്ിലുംം പ്രാദ്ദേതയകീം ചുമാതലപൊപ്പ്ട്ട് 
ഉദ്ദേദ്യാ�സ്ഥര് ഒരു പൊ�ാതുസ്വംവിധാനത്ത്ി
ന്പൊറി ഭാ�മാായംി ഈ വിഷയംം കൈകീകീാരിയം 
പൊ�യ്യുന്നദ്ദേതാപൊടി കൂടുതല് കീാരിയങ്ങള് 
ജില്ലാാ തലത്ത്ില് കൈകീകീാരിയം പൊ�യ്യാനാ
കുന്നദ്ദേതാപൊടി സ്വമായംം, പ്രായംത്നംം എംന്നിവ
യംില് കീാരിയമാായം കുറിവ് വരുത്ത്ാനും ജീവ
നക്കാാര്ക്കാ് ലഭിക്കാാനുളിളി ദ്ദേസ്വവനങ്ങള് 
സ്വമായംബാന്ധിിതമാായംി നല്കീാനാകും.  
�ല തസ്തിികീകീളിിപൊലയുംം നിയംമാനമുള്പൊപ്പ്പൊടി 
ആസ്ഥാന ഓഫീസ്വില് കൈകീകീാരിയം പൊ�യ്ത് 
വരുന്ന �ല കീാരിയങ്ങളുംം ജില്ലാകീളിിദ്ദേലക്കാ് 
കൈകീമാാറ്റം പൊ�യ്യപൊപ്പ്ടുന്നദ്ദേതാപൊടി ഒഴിവുകീള് 
യംഥാാസ്വമായംം നികീത്ത്ാനും സ്ഥാ�നങ്ങ
ളിില് ജീവനക്കാാര് ഇല്ലാാത്ത് സ്ഥിതി ഒഴിവാ
ക്കാാനുമാാവും. ഈ നടി�ടിി ഉദ്ദേദ്യാ�ാര്ത്ഥ്യികീ
ള്ക്കും സ്വഹായംകീരിമാാകും.

സ്വ ം സ്ഥ ാ ന ത ല ത്ത് ി ലും ം  ജ ി ല്ലാ ാ 
തലത്ത്ിലുംം ശക്തമാായം ഭരിണ-നിര്വ്വഹണ-
ദ്ദേമാല്ദ്ദേനാട്ട് സ്വംവിധാനം നിലവില് വരു
ന്നദ്ദേതാപൊടി പൊ�ാതുസ്വമൂഹം ഒന്നാപൊകീ 
ആകീാംക്ഷദ്ദേയംാപൊടി ഉറ്റുദ്ദേനാക്കുന്ന വകുപ്പ്് 
എംകീീകീരിണം ദ്ദേകീരിളി ജനതയ്ക്ക്് പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ 
സ്വര്ക്കാാരുകീളിിലൂപൊടി ജനനം മുതല് മാരിണം 
വപൊരിയുംളിളി എംല്ലാാ വിഷയംങ്ങളിിലുംം മാികീച്ചി 
ദ്ദേസ്വവനം ലഭയമാാക്കുന്നതിനും പുതിയം ദ്ദേസ്വവ
നസ്വംസ്കാാരിം അനുഭവദ്ദേവദ്യമാാകുപൊമാന്നതിലുംം 
സ്വംശയംമാില്ലാ.                            1 
 

(സേ�ഖ�ൻ തസേ�ശ സൗവയംംഭരണ വകുപ്പ്് 
പ്രിിൻസൗിപ്പ്ല് ഡയംറക്ടറാണ്.)
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അഞ്ചു വകുപ്പുകീള് ഏകീീകീരിിച്ചി് ഒറ്റ തദ്ദേ�
ശസ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പും സ്വര്വീസുംം 

നിലവില് വരുന്ന പ്രാഖയാ�നം ഒൗദ്ദേദ്യാ�ി
കീമാായംി നടിത്ത്ി കീഴിഞ്ഞിരിിക്കുന്നു. പുതിയം 
വിങ്ങുംകീളിായംിതീദ്ദേരിണ്ടി വകുപ്പുകീള് എംല്ലാാം 
തപൊന്ന സ്വംസ്ഥാനതലത്ത്ില് സ്വവരിാജ് 
ഭവനിദ്ദേലക്കാ് പ്രാവര്ത്ത്ന ദ്ദേകീന്ദ്രീം മാാറ്റി
യംിരിിക്കുന്നു. ദ്ദേജായംിന്റ് ് ഡിയംറിക്ടര്മാാരുപൊടി  
ചു മാ ത ല യും �  വ കു പ്പ് ്  ദ്ദേ മാ ധ ാ വ ി കീ ള് 
ജില്ലാാതല  ഏദ്ദേകീാ�ന ചുമാതലയുംം ഏപൊറ്റടു
ത്ത്ിരിിക്കുന്നു. ജനങ്ങളുംപൊടി കൈദ്നംദ്ിന ജീവി
തത്ത്ിപൊന്റ് ഭാ�മാായം പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ സ്വര്ക്കാാ
രുകീള്ക്കാ് ദ്ദേവണ്ടിി രൂ�പൊപ്പ്ടുത്ത്പൊപ്പ്ട്ട് ഒരു 
സ്വര്വീസ്വിപൊന്റ് പ്രാവര്ത്ത്ന സ്വംസ്കാാരിവും 
പൊ�രുമാാറ്റ�ട്ട്വുമാാണ് ഇനി പ്രാദ്ദേയംാ�ത്ത്ി
ലൂപൊടി പൊവളിിച്ചിപൊപ്പ്ദ്ദേടിണ്ടിത്.  

സ്ര്വിീസ്ിനെ� �ോ�ോര്ത്ഥങ്ങള്
തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ സ്വര്വീസ്വ് എംന്നത് 

ന ിയം മാ �രി മാ ായം  വ ായം നയം ി ല്  ദ്ദേ കീരി ളി 
പൊ�ാതുസ്വര്വീസ്വ് നിയംമാത്ത്ിന് കീീഴില് 
പ്രാദ്ദേതയകീ �ട്ട്ങ്ങളിാല് നിര്ണയംിക്കാപൊപ്പ്ടുന്ന 
ദ്ദേയംാ�യതയുംം ദ്ദേസ്വവന ദ്ദേവതനവയവസ്ഥകീ
ളുംം അനുസ്വരിിച്ചി് നിയംമാ�രിമാായംി രൂ�ീകീ
രിിക്കുന്ന ദ്ദേകീഡിര് എംന്ന അര്ത്ഥ്യമാാണു
�ത്. �ൗരിദ്ദേകീന്ദ്രീീകൃതമാായം വായംനയംില് 
ജനങ്ങള്ക്കാ് ഇത്ത്രിപൊമാാരു ദ്ദേകീഡിറിിലൂപൊടി 
ലഭിദ്ദേക്കാണ്ടി സ്വര്വീസ്വ് എംന്നാണര്ത്ഥ്യം. ഒരു 
സ്വര്വകീലാശാല മുഖയമാായുംം ആര്ക്കാാണ് 
എംന്ന ദ്ദേ�ാദ്യത്ത്ിന് ജീവനക്കാാര്ക്കാാദ്ദേണാ, 
അധയാ�കീര്ക്കാാദ്ദേണാ, വിദ്യാര്ത്ഥ്യികീള്
ക്കാാദ്ദേണാ ലഭിക്കുന്നപൊതന്ന ഉത്ത്രിമാനുസ്വ
രിിച്ചി് സ്വര്വ്വകീലാശാലയുംപൊടി ഗുണനിലവാരിം 

വയതയാസ്വപൊപ്പ്ട്ട്ിരിിക്കും എംന്ന് �റിയംാറുണ്ടി്. 
അതുദ്ദേ�ാപൊല ഒരു വകുപ്പും സ്വര്വീസുംം 
അതിപൊന്റ് മാന്ത്രിയ്ക്ക്ാദ്ദേണാ, ദ്ദേമാധാവികീള്
ക്കാാദ്ദേണാ, ജീവനക്കാാര്ക്കാാദ്ദേണാ, നാട്ടുകീാര്
ക്കാ്  അഥാവാ �ൗരിന്മാാര്ക്കാാദ്ദേണാ എംന്ന 
ദ്ദേ�ാദ്യത്ത്ിപൊന്റ് ഉത്ത്രിം ഒരു സ്വര്വീസ്വിപൊന്റ് 
ഗുണനിലവാരിം ആളിക്കുന്നതിന് �രിയാപ്ത
മാായം മാാനകീമാായംിരിിക്കും. വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകൃത 
ഭരിണ സ്വംവിധാനത്ത്ിനു� �ിന്തുണാസ്വം
വിധാനമാായം ഒരു ഉദ്ദേദ്യാ�സ്ഥ ദ്ദേകീഡിര് 
�ൗരിദ്ദേകീന്ദ്രീീകൃത മാായംിരിിക്കും അപൊല്ലാങ്കിില് 
ആയംിരിിക്കാണം എംന്നതില് രിണ്ടിഭിപ്രാായംമാി
ല്ലാ. �ൗരിദ്ദേകീന്ദ്രീീകൃതമാായം സ്വര്വീസ്വ് ആയംി
ത്ത്ിരിാന് എംന്തുപൊ�യ്യണം എംന്നതുസ്വംബാ
ന്ധിിച്ചി് ആശയം�രിമാായംി ഒദ്ദേട്ട്പൊറി സ്വങ്കില്പങ്ങ
ളുംം ഉ�ാധികീളുംം സ്വദ്്ഭരിണപൊത്ത്ക്കുറിിച്ചു� 

തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരണ ന്റെ�ാതു സ്വര്വിീസുംം
�ൗരദ്ദേകീന്ദ്രീീകൃത ഭരണ നാിര്വിഹണവും
 റ്റോഡിോ. സ്ി.പി. വിിറ്റോ�ോദി്






പ്രധാനമിായും വാികസന, 
ശേസവാന, ശേക്ഷ്യമി സന്ന്ദ്ധീ 
പ്രവാര്ത്തനങ്ങളീാണ് ഒരും 

തിശേ��സവയംഭരണ  
സ്ഥാാ�നത്തിന്  

നിര്വ്വഹിക്കാാന് ഉള്ളതി്.  
തിശേ��സവയംഭരണ വാകുപ്പ്്  

ജ്ീവാനക്കാാര് അംതുചെകാണ്ടി്തിചെന്ന് 
ജ്നപ്രതിിനിധികശേളീാചെടാപ്പ്ം 
ജ്നങ്ങളീിശേ�ക്കാ് �ടര്ന്ന്് 

�രക്കുംന്ന് നാഡീീവാുഹങ്ങളീാണ്. 

പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് | ജ്നുവരാി 202214

പ്രാദ്ദേതയകീമാായംി  �ിന്തിദ്ദേക്കാണ്ടി ഒന്നാണിത്. 
തങ്ങളുംദ്ദേടിതപൊന്ന മാദ്ദേനാഭാവവും ശീലങ്ങളുംം 
സ്വവയംം വിമാര്ശന�രിമാായം �ിന്തയ്ക്ക്് വിദ്ദേധ
യംമാാദ്ദേക്കാണ്ടിത് സ്വര്വീസ്വ് �ൗരിദ്ദേകീന്ദ്രീീകൃ
തമാാക്കാിത്ത്ീര്ക്കുന്നതിന് അനിവാരിയമാായം 
പ്രാവര്ത്ത്നമാാണ്.

കൂടിാപൊത ബാന്ധിപൊപ്പ്ട്ട് എംല്ലാാവിഭാ�ം 
ആളുംകീപൊളിയുംം �ൗരിദ്ദേകീന്ദ്രീീകൃതമാായംി �ിന്തി
പ്പ്ിക്കുന്നതിനും പ്രാവര്ത്ത്ിക്കുന്നതിനും ദ്ദേപ്രാ
രിിപ്പ്ിക്കുന്ന വിധത്ത്ില് സ്വംവിധാനങ്ങള് 
പുന:ക്രിമാീകീരിിക്കുകീ എംന്നതാണ് മാപൊറ്റാരു 
വഴി. ഇതിനാവശയമാായം വിധം ഇ-�ദ്ദേവ
ണന്സ്വ് പ്ലാാറ്റ്ദ്ദേഫാമുകീള് പുതിയം �ിട്ട്വ
ട്ട്ങ്ങള്ക്കും മാാര്ഗ്ഗദ്ദേരിഖകീള്ക്കും വിദ്ദേധയം
മാാക്കാിപൊകീാണ്ടി് ക്രിമാീകീരിിക്കുന്നത് പുതിയം 
മാദ്ദേനാഭാവം സൃഷ്ടിിക്കുന്നതിനു സ്വഹായംകീ
രിമാാവും. 

തിറ്റോ�ശസ്വയംഭര്യണ വികുപ്പും 
സ്ര്വ്വീീസുംം െറ്റു വികുപ്പുകളുംം

ഓദ്ദേരിാ വകുപ്പും ഓദ്ദേരിാ പ്രാദ്ദേതയകീ 
ദ്ദേമാഖലകീളിില് സ്വര്വീസ്വ് നല്കുന്നതിനു� 
നിശ്ചിിതമാായം ഉദ്ദേദ്യാ�സ്ഥ ഘടിനയംാണ്. 
ന ിയംതമാായം കീീദ്ദേ�ല് ബാന്ധിങ്ങളിാല് 
കൃതയമാായംി നിര്വ�ിക്കാപൊപ്പ്ട്ട്ിട്ടു� ഒന്നാണ്. 
ഉത്ത്രിവുകീള് പുറിപൊപ്പ്ടുവിക്കുകീയുംം സ്വവീകീരിി
ക്കുകീയുംം നടിപ്പ്ാക്കുകീയുംം നടിപ്പ്ാക്കാിയംതു
മാായംി ബാന്ധിപൊപ്പ്ട്ട്് മുകീളിിദ്ദേലാട്ട്് കൃതയമാായം 
മാറു�ടിികീള് നല്കുന്നതിന് ഉത്ത്രിവാദ്ി
ത്ത്പൊപ്പ്ട്ട് യുംക്തിഭദ്രമാായം സ്വംവിധാനമാാണ്.  
ബാന്ധിപൊപ്പ്ട്ട് വിഷയംങ്ങളിില് ജനങ്ങളിില് 

മാാര്�ദ്ദേരിഖകീള് ഉദ്ധരിിച്ചു ചൂണ്ടിിക്കാാണിക്കാാ
നാവും. എംന്നാല് ഒരു സ്വര്വീസ്വ്  �ൗരിദ്ദേകീ
ന്ദ്രീീകൃതവും സ്വൗഹൃദ്�രിവുമാായംിത്ത്ീരുന്ന 
തില് നിന്നും ഓദ്ദേരിാ ഉദ്ദേദ്യാ�സ്ഥപൊനയുംം 
തടിയുംന്ന ഘടികീങ്ങള് എംപൊന്താപൊക്കാപൊയംന്ന 
അദ്ദേനവഷണമാായംിരിിക്കും �ൗരിദ്ദേകീന്ദ്രീീകൃത
മാായം സ്വര്വീസ്വ് രൂ�പൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിനു� 
ആദ്യഘട്ട്ം. ജീവനക്കാാരും സ്വംഘടിനകീളുംം 
രിാഷ്ട്രീയം �ാര്ട്ട്ികീളുംം ജനങ്ങള്തപൊന്നയുംം 

നിന്നു സ്വവീകീരിിക്കുന്ന  ആവശയങ്ങളുംം �രിാ
തികീളുംമാാണ് ഫയംലുംകീളിായംിത്ത്ീരുന്നത്. 
ഫയംലുംകീളിായംിത്ത്ീരുന്ന ഈ ആവശയങ്ങ
ളിിലുംം �രിാതികീളിിലുംം കൃതയമാായംി നടി�ടിി
കീളുംം തിരുമാാനവും ഉണ്ടിാക്കുന്നതിനു� 
നടി�ടിിക്രിമാങ്ങള് വയവസ്ഥാ�ിതമാായംി 
നിര്ണ്ണയംിക്കാപൊപ്പ്ട്ട്ിട്ടു�താണ് ഒരു വകുപ്പ്് 
സ്വംവിധാനം.  

കൃഷി, ആദ്ദേരിാ�യം, വിദ്യാഭയാസ്വം, 
ജലദ്ദേസ്വ�നം,  തുടിങ്ങി ജനജീവിതവു
മാായംി ബാന്ധിപൊപ്പ്ട്ട് വിവിധ ദ്ദേമാഖലകീളിില് 
പ്രാദ്ദേതയകീ ഇടിപൊ�ടില് നടിത്തുന്നതിനു� 
സ്വവിദ്ദേശഷമാായംി സൃഷ്ടിിച്ചിിട്ടു� ഉദ്ദേദ്യാ
�സ്ഥക്രിമാമാാണ്  വയതയസ്തി കൈലന് വകു
പ്പുകീള്. എംന്നാല് പ്രാാദ്ദേദ്ശികീമാായംി തീരു
മാാനപൊമാടുദ്ദേക്കാണ്ടിതും പൊ�ദ്ദേയ്യണ്ടിതുമാായം 
പൊ�ാതുവായംതും പ്രാദ്ദേതയകീ വിഷയംാധിഷ്ടിിത
വുമാായം ദ്ദേമാഖലകീളുംം വികീസ്വന പ്രാവര്ത്ത്ന
ങ്ങളുംം ദ്ദേ�ര്ന്നതാണ് തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ 
സ്ഥാ�നങ്ങള്ക്കാ് ഇടിപൊ�ടുന്നതിനു� 
ഇടിം. ഇത്ത്രിത്ത്ില് ഭരിണഘടിനയംിപൊല 
11 ഉം 12 ഉം �ട്ട്ികീകീളുംം സ്വംസ്ഥാനപൊത്ത് 
അനുബാന്ധി നിയംമാങ്ങളിിപൊല  ബാന്ധിപൊപ്പ്ട്ട് 
�ട്ട്ികീകീളുംം വിഷയം�രിമാായം ചുമാതലകീള് 
കൃതയമാായംി വിവരിിച്ചിിട്ടുണ്ടി്. വകുപ്പുകീപൊളിന്ന 
നിലയ്ക്ക്ല്ലാ പൊതരിപൊഞ്ഞടുക്കാപൊപ്പ്ട്ട് ജനാധി
�തയ സ്ഥാ�നങ്ങള്ക്കാ് ജനങ്ങളിിലും� 
ഉത്ത്രിവാദ്ിത്ത്മാായംിട്ട്ാണ് പ്രാസ്തുത വിഷയം 
ദ്ദേമാഖലകീപൊളി കീാദ്ദേണണ്ടിത്. ജനപ്രാതിനി
ധികീള് കൈദ്നംദ്ിനം ഇടിപൊ�ദ്ദേടിണ്ടുന്ന വിഷ
യംങ്ങളിാണ് തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�ന
ങ്ങളിില് കൈകീകീാരിയം പൊ�യ്യപൊപ്പ്ടുന്നത്. ഒരു 
കൈലന് വകുപ്പ്് ഘടിനയംിദ്ദേല അല്ലാ തദ്ദേ�ശ
സ്ഥാ�ന ഉദ്ദേദ്യാ�സ്ഥ സ്വംവിധാനവും 
ജനങ്ങളുംം തമ്മീിലും� ബാന്ധിം. ജനജീ
വിതവുമാായംി ബാന്ധിപൊപ്പ്ട്ട്് തദ്ദേ�ശ സ്വവയംം
ഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങള് നിര്വഹിദ്ദേക്കാണ്ടി 
പ്രാവര്ത്ത്നങ്ങപൊളി സ്വംബാന്ധിിച്ചിിടിദ്ദേത്ത്ാളിം 
പൊ�ാതുധാരിണയംാവശയമു�വരിാണ് എംല്ലാാ 
ജീവനക്കാാരും. ജനപ്രാതിനിധികീദ്ദേളിാപൊടിാപ്പ്ം 
ജനങ്ങളുംപൊടി പ്രാശ്നംങ്ങള് ഫീല്ഡി് തലത്ത്ില് 
�രിിഹരിിക്കാാന് ചുമാതലയും�വര്. 

പ്രാധാനമാായുംം വികീസ്വന, ദ്ദേസ്വവന, 
ദ്ദേക്ഷമാ സ്വന്നദ്ധപ്രാവര്ത്ത്നങ്ങളിാണ് ഒരു 
തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�നത്ത്ിന് നിര്
വ്വഹിക്കാാന് ഉ�ത്. തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ 
വകുപ്പ്് ജീവനക്കാാര് അതുപൊകീാണ്ടി് തപൊന്ന 
ജനപ്രാതിനിധികീദ്ദേളിാപൊടിാപ്പ്ം ജനങ്ങളിിദ്ദേല
ക്കാ ്�ടിര്ന്്ന �രിക്കുന്ന നാഡിീവുഹങ്ങളിാണ്. 
സ്വര്ക്കാാര് എംന്ന ഭീമാാകീാരിമാായം യംന്ത്രപൊത്ത് 
മാാനുഷികീവും സ്വദ്ദേ�തനവുമാായംി മാാറ്റിത്ത്ിര്
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ക്കുന്ന ജനസ്വൗഹൃദ്ദ്ദേകീന്ദ്രീങ്ങളിാണ് തദ്ദേ�ശ
സ്വവയംം ഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങള്. തങ്ങദ്ദേളിാടി് 
ബാന്ധിപൊപ്പ്ടുന്ന ഓദ്ദേരിാ മാനുഷയപൊനയുംം ഭരിണ 
ഘടിനാ�രിമാായം അവകീാശങ്ങളുംം അധി
കീാരിങ്ങളുംമു� വയക്തിയുംം �ൗരിനുമാായംി 
അം�ികീരിിക്കുകീ എംന്നതാണ് തദ്ദേ�ശസ്ഥാ
�നവുമാായംി ബാന്ധിപൊപ്പ്ട്ട് എംല്ലാാവരുപൊടിയുംം 
ആദ്യപൊത്ത് കീടിമാ.  പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ ജനാധി�
തയത്ത്ിപൊന്റ് �രിയായംങ്ങളിായം പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ 
സ്വര്ക്കാാരുകീളിില് ദ്ദേജാലിപൊ�യ്യുന്നവര്ക്കാ് 
ഈ പ്രാാഥാമാികീ ജനാധി�തയ മൂലയമാില്ലാാപൊത 
ഈ സ്വര്വീസ്വില് പ്രാവര്ത്ത്ിക്കാാന് ആവില്ലാ. 
ദ്ദേസ്വവനം �ൗരിന്മാാരുപൊടി അവകീാശമാാപൊണ
ന്നും അത് ദ്ദേ�ാദ്ിക്കുന്നതിനു� അധികീാരിം 
സ്വവാഭാവികീമാാപൊണന്നും ജീവനക്കാാര് അം�ീ
കീരിിദ്ദേക്കാണ്ടിതുണ്ടി്. ദ്ദേസ്വവനം വയ്യാത്ത്വര്ക്കാ് 
മാാത്രിമാല്ലാ എംല്ലാാ �ൗരിന്മാാരുപൊടിയുംം വാതില്
പ്പ്ടിിയംില് എംത്ത്ിക്കാാന് കീഴിയുംന്നതിനു�
ദ്ദേശഷി തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങള്
ക്കുണ്ടി്. ദ്ദേകീരിളിത്ത്ിപൊല തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ 
വകുപ്പ്ിപൊല ജീവനക്കാാരുപൊടി ഒരു പ്രാദ്ദേതയകീത 
ജനകീീയംാസൂത്രിണവും അധികീാരി വിദ്ദേകീ
ന്ദ്രീീകീരിണപ്രാസ്ഥാനവും വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകൃത 
ദ്ദേബാാധദ്ദേത്ത്ാപൊടി പ്രാവര്ത്ത്ിക്കാാന് കീഴിവു� 
കുറിദ്ദേച്ചിപൊറി ജീവനക്കാാപൊരി സൃഷ്ടിിച്ചിിട്ടുണ്ടി് 
എംന്നതാണ്. ഇവരുപൊടി ശതമാാനം നൂറിിദ്ദേല
പൊക്കാത്തുകീ എംന്നതാണ് പൊ�ാതുസ്വര്വീസ്വ് 
രൂ�ീകീരിണ ദ്ദേത്ത്ാപൊടി ദ്ദേനദ്ദേടിണ്ടുന്ന ലക്ഷയം. 

മുപ്പ്ത്ത്ിഒന്നായംിരിദ്ദേത്ത്ാളിം ജീവന
ക്കാാരു� ഏകീീകൃത തദ്ദേ�ശസ്വവയംം ഭരിണ 
വകുപ്പ്ില്  93 ശതമാാനം ദ്ദേ�രുപൊടിയുംം 
പ്രാവര്ത്ത്ന ദ്ദേമാഖല തദ്ദേ�ശസ്വവയംം ഭരിണ 
സ്ഥ ാ � ന  പ്രാ ത ി ന ി ധ ി കീ ദ്ദേ ളി ാ പൊ ടി ാ പ്പ് ം  
അതത് സ്ഥാ�നത്ത്ിപൊന്റ് �രിിധിയംിലാണ്. 
അതായംത്  ജനങ്ങള്ക്കാിടിയംിലാണ്. ഏഴ് 
ശതമാാനം ദ്ദേ�ര് മാാത്രിമാാണ് സ്വംസ്ഥാന 
– ജില്ലാാ കീാരിയാലയംങ്ങളിില് പ്രാവര്ത്ത്ിക്കു
ന്നത്. ഏഴായംിരിത്ത്ില്�രിം വരുന്ന കീണ്ടിി
ജന്റ്് ജീവനക്കാാര് തങ്ങളുംപൊടി സ്വവന്തം തദ്ദേ�
ശസ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�ന അതിര്ത്ത്ിയ്ക്ക്കീ
ത്ത്ാണ് ദ്ദേജാലി പൊ�യ്യുന്നത്. മാറ്റു വകുപ്പുകീ
ളിില് നിന്നും തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പ്ിപൊന 
തീര്ത്തും ഒരു ജനദ്ദേകീന്ദ്രീീകൃത സ്വര്വീസ്വാക്കാി 
മാാറ്റിത്ത്ീര്ക്കുന്നത് ഈപൊയംാരു ഘടിനാ�രി
മാായം പ്രാദ്ദേതയകീതയംാണ്.

റ്റോെൽ - കീഴ്് ഘടകങ്ങള്ക്ക്ിട
യിനെ� ബാന്ധംം

ഒരു പ്രാിന്സ്വിപ്പ്ല് ഡിയംറിക്ടറുപൊടി ദ്ദേനതൃ
തവത്ത്ില് റൂറില്, അര്ബാന്, ദ്ദേലാക്കാല് 

ഇന്ഫ്രാാസ്വ്ക്ടച്ചിര് ആന്റ്് എംഞ്ചാിനീയംറിിം�്, 
പ്ലാാനിം�്, എംന്നീ മുഖയവിഭാ�ങ്ങളുംം �ബ്ലിികീ് 
പൊഹല്ത്ത്് ആന്റ്് എംന്വയംണ്പൊമാന്റ്് മാാദ്ദേന
ജ്പൊമാന്റ് ് വിങ്ങ്, കീമ്മീൂണിദ്ദേക്കാഷന്, ഹൂമാന് 
റിിദ്ദേസ്വാഴ്സ്്, എംം�വര്പൊമാന്റ് ്, എംന്നീ ഉ�വി
ഭാ�ങ്ങളുംം ദ്ദേ�ര്ന്നതാണ് വകുപ്പ്ിപൊന്റ് 
സ്വംസ്ഥാന കീാരിയാലയംം. കൂടിാപൊത നിയംമാ
ത്ത്ിനും, ഐ.റ്റിക്കും, ഫിനാന്സ്വിനുപൊമാാ
പൊക്കാ വയതയസ്തി പൊസ്വല്ലുകീളുംമുണ്ടി്.  

ഒരു ജില്ലാാ ദ്ദേജായംിന്റ് ് ഡിയംറിക്ടറുപൊടി 
ദ്ദേനതൃതവത്ത്ില് ന�രി – ഗ്രാാമാഭരിണവും 
സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ വിഭാ�ങ്ങപൊളിയുംം ഏദ്ദേകീാ�ിപ്പ്ി
ക്കുന്ന സ്വംവിധാനമാാണ് ജില്ലാാ കീാരിയാലയംം. 
സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ വിഭാ�ങ്ങള്ക്കാ് തങ്ങള് പ്രാ
തിനിധാനം പൊ�യ്യുന്ന വിഷയംദ്ദേമാഖലയംില് 
സ്വവതന്ത്രമാായം അധികീാരിം ഉണ്ടിായംിരിിക്കും.  

തദ്ദേ�ശസ്ഥാ�നങ്ങളുംപൊടി  വിഷയം – പ്രാ
വര്ത്ത്നദ്ദേമാഖലകീളിില് ആവശയമാായംിവരു
ന്ന സ്വഹായംവും �ിന്തുണയുംം നല്കുന്നതി
നാണ് വയതയസ്തിങ്ങളിായം ദ്ദേശഷികീദ്ദേളിാപൊടി 
സ്വംസ്ഥാന – ജില്ലാാ കീാരിയാലയംങ്ങള് 
സ്വജ്ജിമാാക്കുന്നത്. ഭരിണ�രിവും സ്വാദ്ദേങ്കിതി
കീവുമാായം സ്വഹായംങ്ങളിാണ് തദ്ദേ�ശസ്വവയംം
ഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങള് ജില്ലാാ – സ്വംസ്ഥാന 
കീാരിയാലയംങ്ങളിില് നിന്നും സ്വവഭാവികീമാായുംം 
പ്രാതീക്ഷിക്കുന്നത്. സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ ദ്ദേശഷിയും�
വരും ഭരിണ�രിമാായം ചുമാതലയും�വരും 
ദ്ദേയംാജിച്ചി് പൊകീാണ്ടി് ആവശയമാായം സ്വഹായം
ങ്ങള് ആവശയമാായം വിധത്ത്ില് ആവശയമാാ
കുന്ന സ്വമായംങ്ങളിില് എംത്ത്ിച്ചുപൊകീാടുക്കുകീ 
എംന്ന ചുമാതലയംാണ് സ്വംസ്ഥാന - ജില്ലാാ
കീാരിയാലയംങ്ങള് വഹിദ്ദേക്കാണ്ടിി വരിികീ. 
സ്വംസ്ഥാനതലത്ത്ിലുംം ജില്ലാാതലത്ത്ിലുംം 
തദ്ദേ�ശസ്വവയംം ഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങളുംമാായംി 

ബാന്ധിപൊപ്പ്ട്ട് ഘടികീസ്ഥാ�നങ്ങളുംപൊടി വകുപ്പു
കീളുംമാായംി ഉണ്ടിാദ്ദേവണ്ടി ഏദ്ദേകീാ�നം ഉറിപ്പുവ
രുദ്ദേത്ത്ണ്ടി ചുമാതലയുംം തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ 
സ്ഥാ�നങ്ങള്ക്കാ് ദ്ദേവണ്ടിി സ്വംസ്ഥാന 
- ജില്ലാാതലവകുപ്പ്് ദ്ദേനതൃതവം നിര്വ്വഹി
ദ്ദേക്കാണ്ടിതുണ്ടി്. ഇത്ത്രിം ഒരു പ്രാവര്ത്ത്ന 
സ്വംസ്കാാരിം നിരിന്തരിമു� പ്രാാദ്ദേയംാ�ികീ 
പ്രാവര്ത്ത്നങ്ങളിിലൂപൊടിയംാണ് രൂ�പൊപ്പ്ടുകീ. 
ജനങ്ങളുംം ജനപ്രാതിനിധികീളുംം ജീവനക്കാാ
രിില് ഇത്ത്രിപൊമാാരു മാദ്ദേനാഭാവം വളിര്ത്ത്ി 
എംടുക്കുന്നതിന് സ്വഹായംിക്കുകീദ്ദേയംാ ദ്ദേപ്രാരിി
പ്പ്ിക്കുകീദ്ദേയംാ പൊ�ദ്ദേയ്യണ്ടിതുണ്ടി്. 

തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങളിില് 
ദ്ദേകീന്ദ്രീീകീരിിക്കാപൊപ്പ്ട്ട്ിട്ടു� 93 ശതമാാന
ദ്ദേത്ത്ാളിം ജീവനക്കാാര് തങ്ങളുംപൊടി സ്വഹപ്രാ
വര്ത്ത്കീരും പൊ�ാതു പ്രാവര്ത്ത്കീരും 
ദ്ദേനതാക്കാളുംമാായംിട്ടു� ജനപ്രാതിനിധികീ
ദ്ദേളിാപൊടിാപ്പ്ം  ജനങ്ങളുംമാായംി ബാന്ധിപൊപ്പ്ട്ട് 
വികീസ്വന, ദ്ദേസ്വവന, ദ്ദേക്ഷമാ, സ്വന്നദ്ധ പ്രാവര് 
ത്ത്നങ്ങളിില് സ്വജീവമാായംി പ്രാവര്ത്ത്ിദ്ദേക്കാ
ണ്ടിവരിാണ്. ഈപൊയംാരു സ്വമാഗ്രാതയംാണ് 
സ്ഥാ�നതലത്ത്ില് പ്രാവര്ത്ത്ിക്കുന്ന 
ജീവനക്കാാരുപൊടി സ്വവിദ്ദേശഷത. ജനങ്ങ
ളുംപൊടി വിഷമാതകീപൊളി ദ്ദേനരിിട്ടും  �രിിഹരിിച്ചും 
പ്രാവര്ത്ത്ിക്കുന്ന ഈ തലത്ത്ിപൊല ജീവന
ക്കാാപൊരി ഭരിിക്കാാന് വരുന്ന ഒരു ഘടിനയംല്ലാ 
ജില്ലാാതലത്ത്ില് രൂ�ംപൊകീാള്ളുകീ എംന്ന് 
ബാഹുമാാനപൊപ്പ്ട്ട് തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പ്് 
മാന്ത്രി തപൊന്ന ജില്ലാാദ്ദേമാധാവികീളുംമാായും� 
ആദ്യദ്ദേയംാ�ത്ത്ില് വയക്തമാാക്കാിയംിട്ടുണ്ടി്.  
ഫയംലുംകീളിിലൂപൊടിയും� യംാന്ത്രികീ ബാന്ധിമാല്ലാ 
മാറിിച്ചി് ഫയംലിപൊല പ്രാശ്നംങ്ങള് �രിിഹരിിക്കുന്ന
തിലൂപൊടി ജനങ്ങളുംമാായംി ദ്ദേനരിിട്ടുണ്ടിാദ്ദേവണ്ടുന്ന 
കൈവകീാരിികീ ബാന്ധിമാാണ് ജില്ലാാതല ഉദ്ദേദ്യാ






മുപ്പ്ത്തിഒന്ന്ായിരശേത്താളീം 
ജ്ീവാനക്കാാരുംള്ള ഏകീകൃതി 

തിശേ��സവയം ഭരണ വാകുപ്പ്ില്  
93 �തിമിാനം ശേ�രുംചെടയും 
പ്രവാര്ത്തന ശേമിഖ� തിശേ�� 

സവയംഭരണ സ്ഥാാ�ന  
പ്രതിിനിധികശേളീാചെടാപ്പ്ം  

അംതിതി് സ്ഥാാ�നത്തിചെന്റ് 
�രിധിയി�ാണ്. അംതിായതി്  

ജ്നങ്ങള്ക്കാിടയി�ാണ്.
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�സ്ഥര്ക്കാ് ഉണ്ടിാദ്ദേവണ്ടിപൊതന്നാണ് ജില്ലാാ 
ഉദ്ദേദ്യാ�സ്ഥദ്ദേരിാടി് അദ്ദേ�ഹം ആവശയപൊപ്പ്
ട്ട്ത്. 

ചുരുക്കാത്ത്ില്, ഭരിിക്കാദ്ദേലാ “ഇന്പൊസ്പ
ക്ഷദ്ദേനാ” അല്ലാ ജില്ലാാതല ഉദ്ദേദ്യാ�സ്ഥര് 
നിര്വ്വഹിദ്ദേക്കാണ്ടി കീടിമാ എംന്നാണ് സ്വര്ക്കാാര് 
വയക്തമാാക്കുന്നത്. വികീസ്വന, ദ്ദേസ്വവന, 
സ്വന്നദ്ധ, ദ്ദേക്ഷമാ പ്രാവര്ത്ത്നങ്ങളുംമാായംി 
ബാന്ധിപൊപ്പ്ട്ട്് തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�ന
ങ്ങളുംം ജനപ്രാതിനിധികീളുംം ജീവനക്കാാരും 
ദ്ദേനരിിടുന്ന പ്രാശ്നംങ്ങള് �രിിഹരിിച്ചുപൊകീാടുക്കുകീ 
എംന്ന കീടിമായംാണ് ജില്ലാാതല ദ്ദേനതൃതവത്ത്ി
നും അവപൊരി സ്വഹായംിക്കുന്ന സ്വംസ്ഥാന 
ദ്ദേനതൃതവത്ത്ിനുമു�ത് .  ഇത്ത്രിപൊമാാരു 
സ്വമാീ�നം ഫയംലുംകീള് മുകീളിിദ്ദേലാട്ട്്ദ്ദേ�ായംി 
പൊകീട്ട്ികീിടിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇല്ലാാതാക്കുന്ന
തിന് സ്വഹായംിക്കും. പ്രാശ്നം�രിിഹാരിത്ത്ി
നായംി ജനങ്ങള്ക്കാിടിയംില് നിറിഞ്ഞുനിന്ന്  
അവരുപൊടി പ്രാശംസ്വയ്ക്ക്് �ാത്രിമാാകുന്നതിന് 
ഉദ്ദേദ്യാ�സ്ഥപൊരി സ്വഹായംിക്കും. ജനപ്രാതി
നിധികീള് അതനുസ്വരിിച്ചു� ആദ്രിവും 
ബാഹുമാാനവും ഉദ്ദേദ്യാ�സ്ഥര്ക്കാ് നല്കും. 
കൂട്ട്ായം പ്രാവര്ത്ത്നവും കൂട്ട്ായം പ്രാശ്നം�രിിഹാ
രിവുപൊമാന്ന നിലയംിലും� പ്രാവര്ത്ത്നം �ൗരി
ദ്ദേകീന്ദ്രീീകൃത ജന�ക്ഷ സ്വര്വീസ്വ് സ്വംസ്കാാരിം 
രൂ�പൊപ്പ്ടുത്തും. ഉദ്ദേദ്യാ�സ്ഥരുപൊടി പ്രാവര്
ത്ത്ന മാികീവ് തപൊന്ന ഇതിപൊന്റ് അടിിസ്ഥാന
ത്ത്ില് വിലയംിരുത്ത്പൊപ്പ്ദ്ദേടിണ്ടിതുണ്ടി്. തദ്ദേ�ശ
സ്വവയംം ഭരിണ പൊ�ാതുസ്വര്വീസ്വ് പൊകീാണ്ടുവരു

യംിരി ദ്ദേത്ത്ാളിം ജീവനക്കാാര്ക്കാ് 
ഉണ്ടിാദ്ദേവണ്ടി മാദ്ദേനാഭാവ �രിി
വര്ത്ത്നവും പുതിയം അന്തരിീ
ക്ഷവുമാായംി താദ്ാത്മായപൊപ്പ്ട്ട്് പ്രാ
വര്ത്ത്ിക്കുന്നതിനു� കീഴിവും 
(Adaptability) വികീസ്വിപ്പ്ിക്കു
ന്നതിനു� ദ്ദേബാാധവത്കീരിണ 
പ്രാവര്ത്ത്നവും സ്വമാഗ്രാവും ഉയംര്
ന്നതലത്ത്ിലുംമുളിളി �രിിശീലന 
�രി ി � ാ ടി ി യും മാ ാ ണ ്  ഇ ത ി ല് 
പ്രാധാനം. വളിപൊരി ബൃഹത്ത്ായം 
ഒരു �ഠന �രിിശീലന �രിി�ാടിി 
ഇതിനായംി രൂ�പൊപ്പ്ടുദ്ദേത്ത്ണ്ടിതു
ണ്ടി്. ഇതിനായും� �ാഠയ�ദ്ധതി 
നവീനമാാതൃകീയംില് രൂ�പൊപ്പ്ടു
ദ്ദേത്ത്ണ്ടിതുണ്ടി്. ഇതിലൂപൊടി കീാരിയ
ക്ഷമാതയുംം പ്രാവര്ത്ത്നമാികീവും 
വര്ദ്ധിപ്പ്ിക്കുന്ന അന്താരിാഷ്ട്ര
നിലവാരിത്ത്ിലും� �ഠന�രിി
ശീലന �രിി�ാടിികീള് ജീവന
ക്കാാര്ക്കാ് ലഭയമാാവണം. കൂടിാപൊത 
സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ വിദ്യയുംപൊടി സ്വാധയ
തകീള് പ്രാദ്ദേയംാജനപൊപ്പ്ടുത്ത്ി 

ജീവനക്കാാരുപൊടി നിരിന്തരി നവീകീരിണം 
സ്വാധയമാാക്കുന്ന ഇ-ദ്ദേലണിങ്ങ് ദ്ദേവദ്ികീള് 
വികീസ്വിപ്പ്ിക്കുകീയുംം ദ്ദേവണം.

ഫയംലധിഷ്ഠിിതമാല്ലാ, ഫീല്ഡിധിഷ്ഠിിത
മാാണ് തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങ
ളിിപൊല പ്രാവര്ത്ത്നങ്ങള്. ഫയംല്രിഹിത
മാാകുന്ന സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ മാാറ്റത്ത്ിന് തദ്ദേ�ശ 
സ്ഥാ�ന കീാരിയാലയംങ്ങള് വിദ്ദേധയംമാാകു
ന്നദ്ദേതാപൊടി പൂര്ണ്ണദ്ദേതാതില് ഫീല്ഡിധി
ഷ്ഠിിതമാായംി വികീസ്വന, ദ്ദേസ്വവന, സ്വന്നദ്ധ, 
ദ്ദേക്ഷമാ പ്രാവര്ത്ത്നങ്ങള് സ്വംഘടിിപ്പ്ിക്കു
ന്നതിന് ജീവനക്കാാര്ക്കാ് കീഴിയുംം. ഇത്ത്
രിത്ത്ില് പൂര്ണമാായുംം ഇ-�വര്ണന്സ്വ് 
സ്വാധയമാാക്കുന്ന ഒരു സ്വമാഗ്രാ സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ  
സ്വംവിധാനവും ഉദ്്ഘാടിന പ്ലാാറ്റ് ദ്ദേഫാമും 
സ്വജ്ജിമാാക്കുന്നദ്ദേതാപൊടി ജീവനക്കാാര്ക്കാ് 
ജനങ്ങള്ക്കാിടിയംിദ്ദേലക്കാ് ഇറിങ്ങിപൊ�ന്ന് 
പ്രാവര്ത്ത്ിക്കുന്നതിനു� പുതിയം ഭൗതികീാ
ന്തരിീക്ഷവും സൃഷ്ടിിക്കാപൊപ്പ്ടും. ഇത്ത്രിപൊമാാരു 
അനുകൂല സ്വാഹ�രിയവും മാദ്ദേനാഭാവത്ത്ില് 
സ്വമൂലമാായം �രിിവര്ത്ത്നം സ്വംഭവിച്ചി 
ജീവനക്കാാരും ദ്ദേ�ര്ന്നാല് ദ്ദേകീരിളിത്ത്ി
പൊന്റ് പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ ഭരിണനിര്വഹണത്ത്ില് 
പു ത ിയം  മാ ാ തൃ കീ ത പൊ ന്ന  സൃ ഷ്ടി ി ക്കാ ാ ന്  
കീഴിയുംം.                                            1

(സേ�ഖ�ൻ സേ�ാക്കല് ഗവണ്മെെന്റ് ് 
�മ്മീീഷൻ മെ�യംര്ൊനാണ്.)

ന്ന ഈ മാാറ്റം ദ്ദേകീരിളിത്ത്ിപൊല പൊ�ാതുവായം 
ഭരിണനിര്വ്വഹണ സ്വംസ്കാാരിത്ത്ില് വലിയം 
മാാറ്റങ്ങള് സൃഷ്ടിിക്കും.

പ്രധാോ� �ടപടികള്
പുതിയം വകുപ്പ്ില് പൊ�ാതുസ്വര്വീ

സ്വില് പ്രാവര്ത്ത്ിക്കുന്ന മുപ്പ്ത്ത്ിഒന്നാ

�യംര് ഭൂവസ്ത്രംം
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അധികീാരി വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകീരിണവും ജനകീീ
യംാസൂത്രിണവും ഉയംര്ത്ത്ിപ്പ്ിടിിക്കു

ന്ന മാഹത്ത്ായം ജനാധി�തയമൂലയങ്ങളുംം 
ഭരിണ സ്വംസ്കാാരിവും കൈകീവരിിക്കുന്നതിന് 
സ്വംസ്ഥാന-ജില്ലാാ-പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ തലങ്ങളിില് 
കീരുത്തുറ്റ ഭരിണ സ്വംവിധാനം അതയന്താ
ദ്ദേ�ക്ഷിതമാാണ്. അധികീാരി വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകീരി
ണത്ത്ിപൊന്റ് ഭരിണമൂലയങ്ങളിായം ജനകീീയം 
�ങ്കിാളിിത്ത്ം, സുംതാരിയത, ഉത്ത്രിവാദ്ി
തവം, സ്ത്രീീ സ്വൗഹൃദ് വികീസ്വനം, ദുര്ബ്ബല 
വിഭാ� �രിി�ണന എംന്നിവ വികീസ്വന 
ഭരിണത്ത്ില് ഉറിപ്പുവരുദ്ദേത്ത്ണ്ടിതാണ്. 
അദ്ദേതാപൊടിാപ്പ്ം തപൊന്ന ജനങ്ങളുംപൊടി കൈദ് 
നംദ്ിന ജീവിതം പൊമാച്ചിപൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിനാ
വശയമാായം പ്രാാദ്ദേയംാ�ികീ പ്രാവര്ത്ത്നങ്ങള് 

പ്രാാദ്ദേ�ശികീ ഭരണ മാികീവി് കൈകീവിരിക്കാംാൻ 
കീരുത്തുറ്റ ഏകീീകൃത ഭരണ വികുപ്പ്്
 റ്റോഡിോ. എൻ. ര്യെോകോന്തൻ

ആസൂത്രിണം പൊ�യ്ത ്  നടിപ്പ്ാക്കുകീയുംം 
ദ്ദേവണം. ഇതിന് കീഴിയുംംവിധം ഉല്പാദ്ന 
സ്വംവിധാനങ്ങപൊളി ശക്തിപൊപ്പ്ടുത്ത്ി ഭൗതികീ 
പുദ്ദേരിാ�തി കൈകീവരിിക്കുകീയുംം ജനങ്ങള്ക്കാ് 
പൊമാച്ചിപൊപ്പ്ട്ട് ദ്ദേസ്വവനങ്ങള് പ്രാദ്ാനം പൊ�യ്തു
പൊകീാണ്ടി് ജീവിത ഗുണദ്ദേമാന്മാ ഉയംര്ത്തുകീയുംം 
ദ്ദേവണം.

ഇത്ത്രിം ലക്ഷയങ്ങള് കൈകീവരിിക്കുന്ന
തിന് തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങളുംം 
അവിടിപൊത്ത് ഭരിണ സ്വംവിധാനവും �രിി
ശ്രൃംമാങ്ങള് നടിത്ത്ിയംതു പൊകീാണ്ടി് മാാത്രിം 
കീഴിയംില്ലാ. തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�
നങ്ങളുംപൊടി ഭരിണ�രിമാായം ഉത്ത്രിവാദ്ി
ത്ത്ങ്ങള് നിര്വ്വഹിക്കുന്നതിന് ചുമാതല
യുംളിളി തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പ്ിനാപൊകീ 

ഇക്കാാരിയത്ത്ില് ഉത്ത്രിവാദ്ിതവമുണ്ടി്. ചുരു
ക്കാത്ത്ില്, അധികീാരി വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകീരിണ 
ല ക്ഷ യ ങ്ങ ള്  കൈ കീ വരി ി ക്കു കീ  എം ന്ന ത ് 
തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങളുംപൊടി 
മാാത്രിം ചുമാതലയംല്ലാ. തദ്ദേ�ശ ഭരിണസ്ഥാ
�നങ്ങളുംമാായംി ബാന്ധിപൊപ്പ്ട്ട് ഭരിണവകുപ്പു
കീളുംപൊടി കൂടിി ഉത്ത്രിവാദ്ിത്ത്മാായംി ഇത് 
മാാദ്ദേറിണ്ടിതുണ്ടി്. ഇതിന് കീഴിയംണപൊമാങ്കിില് 
സ്വമാഗ്രാമാായം ഭരിണ�രിിഷ്ക്കാാരിം ഉണ്ടിാദ്ദേകീണ്ടി
തുണ്ടി്. അധികീാരി വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകീരിണദ്ദേത്ത്ാ
പൊടിാപ്പ്ം തപൊന്ന ഇത്ത്രിപൊമാാരു സ്വമാഗ്രാമാായം 
ഭരിണ�രിിഷ്ക്കാാരിം നടിപ്പ്ാക്കുന്നതിനാണ് 
ദ്ദേഡിാ. സ്വതയബ്രത പൊസ്വന് പൊ�യംര്മാാനായം 
അധികീാരി വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകീരിണ കീമ്മീിറ്റിപൊയം 
ഇ. പൊകീ. നായംനാരുപൊടി ദ്ദേനതൃതവത്ത്ിലും� 
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ദ്ദേകീരിളി �വപൊ�ന്റ് ് നിദ്ദേയംാ�ിച്ചിത്. ഇതു 
സ്വംബാന്ധിിച്ചി് സുംപ്രാധാനമാായം നിര്ദ്ദേ�ശ
ങ്ങളുംം ശു�ാര്ശകീളുംം പൊസ്വന് കീമ്മീിറ്റി നല്കു
കീയുംമുണ്ടിായംി.

1. തിറ്റോ�ശഭര്യണ 
സ്ഥാോപ�ങ്ങള്ക്ക്് സ്ോറ്റോ�ിതിിക  
നെപ്രോഫഷ്ണൽ സ്ഹാോയം

അധികീാരി വ ിദ്ദേകീന്ദ്രീീകീരിണദ്ദേത്ത്ാ
പൊടിാപ്പ്ം തപൊന്ന തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ 
സ്ഥാ�നങ്ങള്ക്കാ് ജനങ്ങളുംപൊടി പ്രാതീക്ഷ
ക്കാനുസ്വരിിച്ചി് ഉയംര്ന്നു പ്രാവര്ത്ത്ിക്കുന്ന
തിന് ഭരിണ സ്വംവിധാനത്ത്ിപൊന്റ് സ്വാദ്ദേങ്കി
തികീവും ഭരിണ�രിവുമാായം �ിന്തുണയുംം 
സ്വഹായംങ്ങളുംം അതയന്താദ്ദേ�ക്ഷിതമാാണ്. 
തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങളുംപൊടി 
ഭരിണ�രിമാായം നിയംന്ത്രണാധികീാരിങ്ങള് 
പ്രാധാനമാായുംം തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ വകു
പ്പ്ിലാണ് നിക്ഷിപ്തമാായംിട്ടു�ത്. വയതയസ്തി 
തട്ടുകീളിിലും� തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ
�നങ്ങളുംപൊടി ദ്ദേമാല്ദ്ദേനാട്ട്-നിയംന്ത്രണാധി
കീാരിങ്ങള് തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പ്ിപൊന്റ് 

ഭാ�മാായും� വിവിധ വകുപ്പുകീളിിലാണ് 
നിലനിന്നു ദ്ദേ�ാന്നിരുന്നത്. അതുപൊകീാണ്ടു
തപൊന്ന അധികീാരി വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകീരിണത്ത്ി
ലൂപൊടി തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങളുംം 
പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ ഭരിണ സ്വംവിധാനവും കൈകീവ
രിിദ്ദേക്കാണ്ടി ലക്ഷയങ്ങള് കൈകീവരിിക്കുന്നതി
നാവശയമാായം നയംരൂ�ീകീരിണം നടിത്തു
ന്നതിന് തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പ്ിനും 
കീഴിഞ്ഞിട്ട്ില്ലാ എംന്നതാണ് യംാഥാാര്ത്ഥ്യയം. 
മുന്�് സൂ�ിപ്പ്ിച്ചിതുദ്ദേ�ാപൊല അധികീാരി 
വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകീരിണത്ത്ിപൊന്റ് ജനാധി�തയ 
മൂലയങ്ങളുംം ഭരിണ സ്വംസ്ക്കാാരിവും ശക്തിപൊപ്പ്
ടുത്ത്ി, തദ്ദേ�ശ ഭരിണവകുപ്പ്ിന് കീഴിയംാപൊത 
ദ്ദേ�ായംതും ബാന്ധിപൊപ്പ്ട്ട് വയതയസ്തി വകു
പ്പുകീള് ഏദ്ദേകീാ�നമാില്ലാാപൊതയുംം �രിസ്പരിം 
ദ്ദേയംാജിച്ചും പ്രാവര്ത്ത്ിക്കാാതിരുന്നതിനാലും
മാാണ്. അധികീാരി വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകീരിണത്ത്ിപൊന്റ് 
കീാലഘട്ട്ം ഏല്പിക്കുന്ന പുതിയം ചുമാതലകീ
ളുംം ഉത്ത്രിവാദ്ിത്ത്ങ്ങളുംം ഏപൊറ്റടുത്തുപൊകീാ
ണ്ടി്, വിവിധ തട്ടുകീളിിലും� തദ്ദേ�ശഭരിണ 
സ്ഥാ�നങ്ങള്ക്കാ് പുതിയം കീാലപൊത്ത് 
ദ്ദേകീരിളിപൊത്ത് സൃഷ്ടിിക്കുന്നതിന് കീഴിയുംം 
വിധം പ്രാവര്ത്ത്ിക്കുന്നതിനാവശയമാായം 

പൊപ്രാാഫഷണല്-സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ കൈവദ്ഗ്ദ്ധ്യംയം 
നല്കുന്നതിന് വകുപ്പ്ിന് കീഴിദ്ദേയംണ്ടിതുണ്ടി്. 
ഇത്ത്രിപൊമാാരു ഉത്ത്രിവാദ്ിതവത്ത്ിദ്ദേലക്കാ് 
ഉയംരുന്നതിന് സ്വമാഗ്രാമാായം ഭരിണ �രിി
ഷ്ക്കാാരിം ഉണ്ടിാദ്ദേയം മാതിയംാകൂ. അത്ത്രിപൊമാാരു 
സ്വമാഗ്രാമാായം ഭരിണ �രിിഷ്ക്കാാരിത്ത്ിപൊന്റ് 
പ്രാാദ്ദേയംാ�ികീ പ്രാവര്ത്ത്നമാാണ് ഏകീീകൃത 
തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പ്ിപൊന്റ് രൂ�ീകീരി
ണത്ത്ിലൂപൊടി ദ്ദേകീരിളിത്ത്ിപൊല �വപൊ�ന്റ് ് 
പൂര്ത്ത്ിയംാക്കാിയംത്.

2. സ്െഗ്രെോയ ഭര്യണ  
പര്യിഷ്ക്കര്യണത്തിിലൂനെട കരുത്തു� 
തിറ്റോ�ശ ഭര്യണ സ്ഥാോപ�ങ്ങള്

കീഴിഞ്ഞ കീാല്നൂറ്റാണ്ടിിപൊന്റ് ജനകീീ
യംാ സൂ ത്രി ണ  അ നു ഭ വ ങ്ങ ളും പൊ ടി  കീ രു
ദ്ദേത്ത്ാപൊടിയംാണ് ദ്ദേകീരിളിത്ത്ിപൊല തദ്ദേ�ശ 
സ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങള് ഇദ്ദേപ്പ്ാള് 
മുദ്ദേന്നാട്ട്് ദ്ദേ�ാകുന്നത്. അധികീാരി വിദ്ദേകീ
ന്ദ്രീീകീരിണത്ത്ിലുംം ആസൂത്രിണ വിദ്ദേകീന്ദ്രീീ
കീരിണത്ത്ിലുംം ദ്ദേകീരിളിം രിാജയത്ത്ിനാപൊകീ 
മാാതൃകീയംാണ്. പ്രാാദ്ദേദ്ശികീാസൂത്രിണത്ത്ി
പൊന്റ് രിീതി ശാസ്ത്രീം പ്രാദ്ദേയംാ�വത്ക്കാരിിക്കു
ന്നതിവാശയമാായം കീാരിയദ്ദേശഷി നമ്മുപൊടി 
തദ്ദേ�ശഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങള് വലിപൊയംാ
രിളിവില് ദ്ദേനടിിക്കാഴിഞ്ഞു. കീഴിഞ്ഞ കീാല്
നൂറ്റാണ്ടു കീാലപൊത്ത് തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ 
വകുപ്പ്ിപൊന്റ് ശ്രൃംദ്ധ ഏപൊറി ദ്ദേകീന്ദ്രീീകീരിിച്ചിതും 
പ്രാാദ്ദേദ്ശികീാസൂത്രിണത്ത്ിപൊന്റ് നടി�ടിി 
ക്രിമാങ്ങള് �ിട്ട്പൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിനായംിരുന്നു. 
എംന്നാല്, ഇനി അദ്ദേങ്ങാട്ട്് അതുമാാത്രിം 
ദ്ദേ�ാരി. ഇക്കാാരിയം �വപൊ�ന്റ്ിന് ദ്ദേബാാദ്ധയ
പൊപ്പ്ട്ട്തിപൊന്റ് അടിിസ്ഥാനത്ത്ിലാണ് സ്വമാഗ്രാ
മാായം ഭരിണ �രിിഷ്ക്കാാരിം പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ ഭരിണ 
സ്വംവിധാനത്ത്ിലുംം തദ്ദേ�ശ ഭരിണവകുപ്പ്ി
ലുംം നടിപ്പ്ാക്കുന്നതിന് തീരുമാാനപൊമാടുത്ത്ത്. 
പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ വികീസ്വനവും ആസൂത്രിണ പ്രാ
ക്രിിയംയുംം കൂടുതല് കീാരിയക്ഷമാമാാക്കുന്നതിന് 
ഭരിണ സ്വംവിധാനം ശക്തിപൊപ്പ്ടുദ്ദേത്ത്ണ്ടി
തുണ്ടി് എംന്നതായംിരുന്നു ഏകീീകൃത തദ്ദേ�ശ 
സ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പ്് രൂ�ീകീരിണം എംന്ന 
തീരുമാാനത്ത്ിപൊന്റ് അടിിസ്ഥാനം. തദ്ദേ�ശ 
ഭരിണസ്ഥാ�നങ്ങളുംപൊടി ജനാധി�തയവ
ത്ക്കാരിണം ശക്തിപൊപ്പ്ടുത്ത്ി, സ്വംദ്ദേയംാജിത 
വികീസ്വന കീാഴ്ചപ്പ്ാദ്ദേടിാപൊടി സുംസ്ഥിരിമാായം 
വികീസ്വന ലക്ഷയങ്ങള് കൈകീവരിിക്കുന്നതിന് 
സ്വഹായംകീമാായം വിധത്ത്ില് തദ്ദേ�ശ സ്വവയംം
ഭരിണ വകുപ്പും ബാന്ധിപൊപ്പ്ട്ട് വിവിധ സ്വംവി
ധാനങ്ങളുംം മാാദ്ദേറിണ്ടിതുണ്ടി്. അധികീാരി 
വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകീരിണത്ത്ിലൂപൊടി തദ്ദേ�ശ ഭരിണ






നവാശേകരളീ സൃഷ്ടിി  

എന്ന്തി് കൂടുതില് ജ്ീവാിതി 
ശേയാ�യമിായതും ഉയര്ന്ന് 
ജ്ീവാിതി ഗുണശേമിന്മയുള്ളതും 
ചെമിച്ച്ചെപ്പ്ട്ട ശേസവാനങ്ങള് 

ജ്നങ്ങള്ക്കാ് �ഭയമിാക്കാാന് 
കഴിിയുന്ന്തുമിായ ശേകരളീചെത്ത 

രൂ�ചെപ്പ്ടുത്തുക എന്ന്തു 
തിചെന്ന്യാണ്. 
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സ്ഥാ�നങ്ങളിില് നിക്ഷിപ്തമാായം ചുമാതല
കീളുംം ഉത്ത്രിവാദ്ിതവങ്ങളുംം ഫലപ്രാദ്മാായുംം 
കീാരിയക്ഷമാമാായുംം നിര്വ്വഹിക്കുന്നതിന് 
തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങപൊളി പ്രാാ
പ്തമാാക്കുകീയുംം സ്വഹായംിക്കുകീയുംം പൊ�യ്യുകീ 
എംന്നതായംിരിിക്കാണം തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ 
വകുപ്പ്ിപൊന്റ് മുഖയമാായം ഉത്ത്രിവാദ്ിതവം. 
ഇത്ത്രിപൊമാാരു ഉത്ത്രിവാദ്ിതവം നിറിദ്ദേവറ്റു
ന്നതിന് സ്വങ്കു�ിതമാായം വകുപ്പ്് താല്പരിയ
ങ്ങള്ക്കു�രിി, തസ്തിികീകീളുംം പൊപ്രാാദ്ദേമാാഷനും 
എംന്നതിനപ്പുറിം വിശാലമാാപൊയംാരു കീാഴ്ച
പ്പ്ാടിിദ്ദേലക്കാ് വകുപ്പ്് മാാദ്ദേറിണ്ടിതുണ്ടി്. തദ്ദേ�ശ 
സ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പ്ിപൊന്റ് വിവിധ വിഭാ�
ങ്ങളിില് ലഭയമാായം മാനുഷയവിഭവ ദ്ദേശഷിയുംം 
ഉദ്ദേദ്യാ�സ്ഥ സ്വംവിധാനവും ഏദ്ദേകീാ�ിത
മാായംി പ്രാദ്ദേയംാജനപൊപ്പ്ടുത്ത്ാന് കീഴിയുംന്ന
ദ്ദേതാപൊടി വലിയം ദ്ദേതാതിലും� മാാറ്റങ്ങള് 
സൃഷ്ടിിക്കുന്നതിന് കീഴിയുംം. ഇത്ത്രിപൊമാാരു 
ലക്ഷയദ്ദേത്ത്ാപൊടി വകുപ്പ്ിപൊന്റ് ഘടിനയംിലുംം 
പ്രാവര്ത്ത്നത്ത്ിലുംം ഭരിണ സ്വംസ്ക്കാാരിത്ത്ിലുംം 
സ്വമാഗ്രാമാായം മാാറ്റങ്ങള്ക്കാ് വഴിപൊയംാരുക്കുന്ന 
ഭരിണ �രിിഷ്ക്കാാരിമാാണ് ഏകീീകൃത തദ്ദേ�ശ 
സ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പ്ിപൊന്റ് രൂ�ീകീരിണ
ദ്ദേത്ത്ാപൊടി സ്വാദ്ധയമാാകുന്നത്.

3. ഏകീകൃതി തിറ്റോ�ശഭര്യണ 
വികു�് ര്യോജ്യയത്തിി�ോനെക െോതൃക

ജനകീീയംാസൂത്രിണത്ത്ിലൂപൊടി പ്രാാദ്ദേദ് 
ശികീ വികീസ്വനത്ത്ില് വിപ്ലാകീരിമാായം മാാറ്റ
ങ്ങള്ക്കാ് തുടിക്കാം കുറിിക്കാാന് കീഴിഞ്ഞു. 
എംങ്കിില് പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ ഭരിണത്ത്ിലുംം തദ്ദേ�ശ 
ഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങളുംപൊടി വികീസ്വന ഭരിണ
ത്ത്ില് വിപ്ലാകീരിമാായം മാാറ്റങ്ങള് സൃഷ്ടിിക്കു
ന്നതിന് ഏകീീകൃത തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ 
വകുപ്പ്ിപൊന്റ് രൂ�ീകീരിണത്ത്ിലൂപൊടി കീഴിയുംപൊമാ
ന്നറുപ്പ്ാണ്. തദ്ദേ�ശ ഭരിണസ്വംവിധാനം 
ശക്തിപൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിനും അധികീാരി വിദ്ദേകീ 
ന്ദ്രീീകീരിണപൊത്ത് പുതിപൊയംാരു വിതാനത്ത്ി
ദ്ദേലക്കാ് ഉയംര്ത്തുന്നതിനും രിാജയത്ത്ിനാപൊകീ 
മാാതൃകീയംായംി ഇത്ത്രിപൊമാാരു ഭരിണ �രിി
ഷ്ക്കാാരിത്ത്ിലൂപൊടി ദ്ദേകീരിളിത്ത്ിന് കീഴിയുംം.
രിാജയപൊത്ത് പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ ഭരിണ �രിിഷ്ക്കാരിണ
ത്ത്ിനായംി ആറിാം ഭരിണ �രിിഷ്ക്കാാരി കീമ്മീീ 
ഷന് മുദ്ദേന്നാട്ടുവച്ചി ശു�ാര്ശകീള്ക്കും 
നിര്ദ്ദേ�ശങ്ങള്ക്കുമാപ്പുറിം ദ്ദേകീരിളിത്ത്ിന് 
ഇത്ത്രിപൊമാാരു ഭരിണ �രിിഷ്ക്കാാരിത്ത്ിലൂപൊടി 
ദ്ദേ�ാകീാന് കീഴിഞ്ഞു എംന്നത് അഭിമാാനകീ
രിമാായം ദ്ദേനട്ട്മാാണ്.

അധികീാരി വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകീരിണത്ത്ിപൊന്റ് 
ഇരു�ത്ത്ിയംഞ്ചാ് വര്ഷങ്ങള് �ിന്നിട്ട് 

ദ്ദേകീരിളിം ഇതിപൊന്റ് കൂടിി അനുഭവങ്ങള് 
ഉള്പൊക്കാാള്ളുപൊകീാണ്ടി് പുതിപൊയംാരു ദ്ദേകീരിളിം 
സൃഷ്ടിിക്കുന്നതിനായും� �രിിശ്രൃംമാത്ത്ി
ലാണ്. ഇതിപൊന്റ് ഭാ�മാായംി ദ്ീര്ഘവീക്ഷ
ണദ്ദേത്ത്ാപൊടിയും� പ്രാവര്ത്ത്നങ്ങളിാണ് 
ദ്ദേകീരിളിത്ത്ിപൊല �വപൊ�ന്റ് ് തയ്യാറിാക്കാി 
നടിപ്പ്ിലാക്കാി വരുന്നത്. നവദ്ദേകീരിളി സൃഷ്ടിി 
എംന്നത് കൂടുതല് ജീവിത ദ്ദേയംാ�യമാായംതും 
ഉയംര്ന്ന ജീവിത ഗുണദ്ദേമാന്മായും�തും പൊമാച്ചി
പൊപ്പ്ട്ട് ദ്ദേസ്വവനങ്ങള് ജനങ്ങള്ക്കാ് ലഭയ
മാാക്കാാന് കീഴിയുംന്നതുമാായം ദ്ദേകീരിളിപൊത്ത് 
രൂ�പൊപ്പ്ടുത്തുകീ എംന്നതു തപൊന്നയംാണ്. 
ഇതില് ഏറ്റവും പ്രാധാനം എംല്ലാാ ആധുനികീ 
ജീവിത സ്വൗകീരിയങ്ങളുംം �ാവപൊപ്പ്ട്ട് മാനു
ഷയര്ക്കാ് ഉറിപ്പുവരുത്തുകീയുംം അവരുപൊടി 
അതിജീവന സുംരിക്ഷ ഭദ്രമാാക്കുകീയുംമാാണ്. 
ഇക്കാാരിയത്ത്ില് സുംപ്രാധാനമാായം ഉത്ത്രിവാ
ദ്ിതവമാാണ് തദ്ദേ�ശ ഭരിണസ്ഥാ�നങ്ങള്ക്കാ് 
നിറിദ്ദേവറ്റാനു�ത്.

4. സ്ഥൂ�തി� വിികസ്� �ക്ഷ്യയ
ങ്ങള് ഏകീകൃതി തിറ്റോ�ശ ഭര്യണ
വികു�ിലൂനെട

സ്വംസ്ഥാന �വപൊ�ന്റ് ് ഉയംര്ത്ത്ിപ്പ്ി
ടിിക്കുന്നതും സ്വംസ്ഥാനത്ത്ാപൊകീ കൈകീവരിി
ദ്ദേക്കാണ്ടിതുമാായം പൊ�ാതുവായും� സ്ഥൂലതല 
വികീസ്വന ലക്ഷയങ്ങള് കൈകീവരിിക്കുന്നതിന് 
സൂക്ഷ്മ തലത്ത്ില് ഇടിപൊ�ടിലുംകീള് നടിത്തു

ന്നതിന് തദ്ദേ�ശ ഭരിണസ്ഥാ�നങ്ങള്ക്കാ് 
കീഴിദ്ദേയംണ്ടിതുണ്ടി്. ഇതിനായംി തദ്ദേ�ശ ഭരിണ
സ്ഥാ�നങ്ങപൊളി സ്വജ്ജിമാാക്കുകീ എംന്ന 
വലിപൊയംാരു ഉത്ത്രിവാദ്ിതവം ബാന്ധിപൊപ്പ്ട്ട് 
ഭരിണവകുപ്പ്് എംന്ന നിലയംില് തദ്ദേ�ശ സ്വവ
യംംഭരിണ വകുപ്പ്ിനുണ്ടി്. ഇക്കാാരിയം ഫലപ്രാദ്
മാായംി നിര്വ്വഹിക്കുന്നതിന് വകുപ്പുതലത്ത്ില് 
കൂടുതല് ഏദ്ദേകീാ�നവും സ്വംദ്ദേയംാജിതമാായം 
�രിിശ്രൃംമാങ്ങളുംം ഉണ്ടിാദ്ദേകീണ്ടിതുണ്ടി് എംന്ന 
കീാഴ്ചപ്പ്ാദ്ദേടിാപൊടിയംാണ് ഏകീീകൃത തദ്ദേ�ശ 
സ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പ്് രൂ�ീകൃമാാവുന്നത്. 
നവദ്ദേകീരിളി നിര്മ്മീിതി സ്വാദ്ധയമാാക്കുന്നതിന് 
തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങപൊളി പ്രാാ
പ്തമാാക്കാാന് കീഴിയുംം വിധം കീരുത്തുറ്റ ഭരിണ 
സ്വംവിധാനം സ്വംസ്ഥാന തലത്ത്ിലുംം ജില്ലാാ 
തലത്ത്ിലുംം പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ തലത്ത്ിലുംം സൃഷ്ടിി
ക്കുന്നതിന് ഏകീീകൃത തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ 
വകുപ്പ്ിപൊന്റ് രൂ�ീകീരിണത്ത്ിലൂപൊടി നിശ്ചിയംമാാ
യുംം കീഴിയുംം. അധികീാരി വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകീരിണത്ത്ി
പൊന്റ് വികീസ്വന-ഭരിണ മൂലയങ്ങള്ക്കാനുസ്വരിിച്ചി് 
തദ്ദേ�ശ ഭരിണസ്ഥാ�നങ്ങള്ക്കാ് കൂടുതല് 
ഉത്ത്രിവാദ്ിതവദ്ദേത്ത്ാപൊടി പ്രാവര്ത്ത്ിക്കുന്ന
തിന് ആവശയമാായം സ്വാദ്ദേങ്കിതികീ-പൊപ്രാാഫ
ഷണല് കൈവദ്ഗ്ദ്ധ്യംയവും സ്വഹായംവും ലഭയ 
മാാക്കുന്നതിന് ഏകീീകൃത തദ്ദേ�ശഭരിണ വകു 
പ്പ്ിന് കീഴിയുംന്നദ്ദേതാപൊടി തദ്ദേ�ശ സ്ഥാ�ന
ങ്ങള് കൂടുതല് ജനദ്ദേകീന്ദ്രീീകൃതവും ജനസ്വൗ
ഹൃദ്വുമാായംി മാാറുകീയുംം പൊ�യ്യുപൊമാന്നുറിപ്പ്ാണ്.

പുതിയം കീാലപൊത്ത് വികീസ്വന പൊവല്ലുവി
ളിികീള് ഏപൊറ്റടുക്കുന്നതിന് തദ്ദേ�ശ ഭരിണ
സ്ഥാ�നങ്ങപൊളി പ്രാാപ്തമാാക്കാാന് കീഴിയുംന്ന 
കീരുത്തുറ്റ ഭരിണവകുപ്പ്ായംി ഏകീീകീരിണ
ത്ത്ിലൂപൊടി തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പ്് 
മാാറുകീയംാണ്. ഇത് അധികീാരി വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകീ
രിണം ശക്തിപൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിനും പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ 
വികീസ്വനപൊത്ത് ജന�ങ്കിാളിിത്ത്ം പൊകീാണ്ടി് 
കൂടുല് ജനാധി�തയവത്ക്കാരിിക്കുന്നതി
നും ഏദ്ദേകീാ�ിതവും സ്വംദ്ദേയംാജിതവുമാായം 
വികീസ്വന കീാഴ്ചപ്പ്ാടി് പ്രാദ്ദേയംാ�വത്ക്കാ
രിിക്കുന്നതിലുംം പുതിയം പ്രാതീക്ഷകീളിാണ് 
നല്കുന്നത് .  ഏകീീകൃത തദ്ദേ�ശ സ്വവയംം
ഭരിണ വകുപ്പ്ിപൊന്റ് രൂ�ീകീരിണത്ത്ിലൂപൊടി 
അ ധ ി കീ ാരി  വ ി ദ്ദേ കീ ന്ദ്രീീ കീരി ണ ത്ത് ി ലും ം 
പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ ഭരിണ �രിിഷ്ക്കാാരിത്ത്ിലുംം 
ദ്ദേകീരിളിം രിാജയത്ത്ിന് മാപൊറ്റാരു മാാതൃകീ കൂടിി 
സ്വംഭാവന പൊ�യ്യുകീയംാണ്.                1

 
(സേ�ഖ�ൻ സേ�രള സേസൗാഷയല് ഒഡിറ്റ്് 

യൂണിറ്റ്് ഡയംറക്ടറുംം, സേ�ാക്കല് ഗവണ്മെെന്റ് ് 
�മ്മീീഷൻ മുൻ അംംഗവുൊണ് )



അധികീാരിവിദ്ദേകീന്ദ്രീീകീരിണ സുംസ്ഥിരിമാാ
ക്കുന്നതിനാവശയമാായം നയം�രിവും 

നിയംമാ�രിവുമാായം പ്രാവര്ത്ത്നങ്ങളിില് 
സ്വര്ക്കാാരിിദ്ദേനയുംം തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ 
വകുപ്പ്ിദ്ദേനയുംം സ്വഹായംിക്കുന്നതിനു� 
സ്വംവിധാനമാാണ് ദ്ദേലാക്കാല് �വണ്പൊമാന്റി് 
കീമ്മീീഷന്. പൊസ്വന് കീമ്മീിറ്റി എംന്നറിിയംപൊപ്പ്ട്ട് 
അധികീാരിവിദ്ദേകീന്ദ്രീീകീരിണകീമ്മീിറ്റിയുംപൊടിയുംം 
തുടിര്ന്ന് രൂ�ീകീരിിച്ചി കീണ്സ്വള്ദ്ദേട്ട്റ്റീവ് 
കീമ്മീിറ്റിയുംപൊടിയുംം തുടിര്ച്ചി കൂടിിയംാണിത്. 
2016 ല്  Dr. C. P. വിദ്ദേനാദ്് പൊ�യംര്മാാനാ
യുംം Dr. N. രിമാാകീാന്തന് പൊമാ�റിായുംം പുന
സ്വംഘടിിപ്പ്ിക്കാപൊപ്പ്ട്ട് നിലവിലും� ദ്ദേലാക്കാല് 
�വണ്പൊമാന്റി് കീമ്മീീഷപൊന്റ് പ്രാധാനപൊപ്പ്ട്ട് 
ചുമാതല, അഞ്ചു വകുപ്പുകീള് ഏകീീകീരിിച്ചി് 
തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പ്് രൂ�ീകീരിിച്ചി് 
പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ സ്വര്ക്കാാരുകീളുംപൊടി ജദ്ദേനാ�കീാ
രിപ്രാദ്മാായം പ്രാവര്ത്ത്നം ശാക്തീകീരിിക്കു
ന്നതിനും കീാരിയക്ഷമാതയുംം സുംതാരിയതയുംം 
ഉത്ത്രിവാദ്ിതവവും വര്ദ്ധിപ്പ്ിക്കുന്നതിനും 
അതനുസ്വരിിച്ചി് നിലവിലും� ബാന്ധിപൊപ്പ്ട്ട് 
നിയംമാങ്ങളുംം �ട്ട്ങ്ങളുംം അവദ്ദേലാകീനം പൊ�യ്തു 
ദ്ദേവണ്ടി മാാറ്റങ്ങള് അവതരിിപ്പ്ിക്കുന്നതിനും 
തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പ്ിനുകീീഴിലും� 

വിവിധ വിഭാ�ങ്ങള് സ്വംദ്ദേയംാജിതമാായംി 
പ്രാവര്ത്ത്ിക്കുന്നതിനും സ്വര്ക്കാാരിിന് മാാര്ഗ്ഗ
നിര്ദ്ദേ�ശങ്ങള് നല്കുകീ എംന്നതായംിരുന്നു. 
ഏകീീകൃത തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പ്് രൂ�ീ
കീരിിക്കുന്നതിനു� വിദ്ദേശഷാല് �ട്ട്ങ്ങള് 
തയ്യാറിാക്കുന്നതിനും സ്വര്ക്കാാര് ദ്ദേലാക്കാല് 
�വണ്പൊമാന്റി് കീമ്മീീഷപൊന ചുമാതലപൊപ്പ്ടുത്ത്ി
യംിരുന്നു. വിശദ്മാായം �ര്ച്ചികീള്ക്കും �ഠന
ങ്ങള്ക്കും ദ്ദേശഷം പുതിയം സ്വംദ്ദേയംാജിത 
വകുപ്പ്് രൂ�കീല്പന പൊ�യ്ത് 2018 മാാര്ച്ചിില് 
കീരിടി് �ട്ട്ങ്ങള് കീമ്മീീഷന് സ്വര്ക്കാാരിില് 
സ്വമാര്പ്പ്ിച്ചു.

ഏകീീകൃതസ്വംവിധാനം രൂ�കീല്പനപൊ�
യ്തുപൊകീാണ്ടി് വിദ്ദേശഷാല് �ട്ട്ങ്ങള് രൂ�ീകീരിി
ച്ചിതു മുതല് �ട്ട്ങ്ങള് അന്തിമാപൊപ്പ്ടുത്തുന്നതു 
വപൊരിയും� പ്രാവര്ത്ത്നങ്ങളുംപൊടി വിവിധ ഘട്ട്
ങ്ങളിില് ദ്ദേലാക്കാല് �വണ്പൊമാന്റി് കീമ്മീീഷന് 
തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പുമാായംി ദ്ദേ�ര്ന്നു 
പ്രാവര്ത്ത്ിച്ചിിട്ടുണ്ടി്. അതിപൊന്റ് ഭാ�മാായംി 
സ്വര്ക്കാാര് നിര്ദ്ദേ�ശപ്രാകീാരിം ഏകീീകൃതവ
കുപ്പ്ിപൊന്റ് പ്രാവര്ത്ത്നസ്വഹായംിയംായം ഒരു 
ഫം�്ഷണല് മാാനവല് രൂ�പൊപ്പ്ടുത്തുന്നതി
നു� രൂ�ദ്ദേരിഖയുംം കീമ്മീീഷന് തയ്യാറിാക്കാി 
2022  പൊഫബ്രുവരിി 3-ാം തീയംതി സ്വര്ക്കാാരിിന് 

സ്വമാര്പ്പ്ിച്ചു. വളിപൊരി അപൂര്വമാായംി മാാത്രിം 
സ്വര്വീസ്വ് ദ്ദേമാഖലയംിലുംം വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകീരിണ 
രിം�ത്തും നടിക്കുന്ന ഒരു �രിിഷ്കാരിണ പ്രാക്രിിയം 
എംന്ന നിലയംില് ഏകീീകൃത തദ്ദേ�ശസ്വവയംം
ഭരിണ സ്വര്വീസ്വ് രൂ�പൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിനായംി 
നടിത്ത്ിയം �ഠന വിശകീലന പ്രാവര്ത്ത്
നങ്ങള് ദ്ദേരിഖപൊപ്പ്ടുത്ത്ി വയ്ക്കുന്നതിനാണ് 
ദ്ദേഡിാകീുപൊമാദ്ദേന്റ്ഷന് റിിദ്ദേപ്പ്ാര്ട്ട്് തയ്യാറിാക്കാി
യംിരിി ക്കുന്നത്. കൂടിാപൊത ഏകീീകൃത വകുപ്പ്് 
നിലവില് വരുന്നദ്ദേതാപൊടിാപ്പ്ം ഭരിണനി
ര്വഹണ സ്വംവിധാനവുമാായംി ബാന്ധിപൊപ്പ്ട്ട്് 
വരുത്ത്ാന് കീഴിയുംന്ന മാാറ്റങ്ങള് സ്വംബാന്ധിി
ച്ചി നിര്ദ്ദേ�ശങ്ങളുംം കീമ്മീീഷന് തയ്യാറിാക്കാിയം 
കീരിടി് വിദ്ദേശഷാല് �ട്ട്ങ്ങളുംം ഫം�്ഷണല് 
മാാനവലിപൊന്റ് രൂ�ദ്ദേരിഖയുംം ദ്ദേ�ര്ന്നതാണ് 
റിിദ്ദേപ്പ്ാര്ട്ട്്.

കീ മ്മീീ ഷ പൊ ന്റ്  പ്രാ വ ര് ത്ത് ന ങ്ങ ളി ി ല് 
കീണ്സ്വള്ട്ട്ന്റുമാാരിായം ശ്രൃംീ.ദ്ദേജാണ്സ്വിം�് 
ജയംിംസ്വ്, ശ്രൃംീ.എംന്.ദ്ദേകീശവന് നമ്പൂതിരിി, 
ശ്രൃംീ.എംം.വിജയംകുമാാരിന് നായംര്, ശ്രൃംീ.പൊകീ.
ദ്ദേദ്വരിാജന്, ശ്രൃംീ.പൊകീ.റ്റി.ദ്ദേജാര്ജ്ജി്, �ഞ്ചാാ
യംത്ത്് വകുപ്പ്് സ്വീനിയംര് സൂപ്രാണ്ടി് ശ്രൃംീമാതി 
എംസ്വ്.എംസ്വ്.അജിത, എംന്നിവര് സ്വഹകീരിി
ച്ചിിരുന്നു.                                             1              

ദ്ദേ�ാക്കാംല് ഗവിണ്ന്റെമാ�് കീമ്മീീഷൻ 
ദ്ദേ�ാകീുന്റെമാദ്ദേ�ഷൻ റിിദ്ദേപ്പ്ാര്ട്ട്് സ്വമാര്പ്പ്ിച്ചു
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ദ്ദേകീന്ദ്രീ ധനമാന്ത്രി ശ്രൃംീമാതി നിര്മാലാ 
സ്വീതാരിാമാന് 2022-23 ധനകീാരിയ 

വര്ഷദ്ദേത്ത്ക്കു� ദ്ദേകീന്ദ്രീ ബാഡി്ജറ്റ് 2022 
പൊഫബ്രുവരിി ഒന്നിന് ദ്ദേലാകീസ്വഭയംില് അവത
രിിപ്പ്ിക്കുകീയുംണ്ടിായംി. സ്വവാതന്ത്രയത്ത്ിപൊന്റ് 100 
വര്ഷം തികീയുംന്ന  അടുത്ത് 25 വര്ഷക്കാാലം 
അമായത് വര്ഷമാായംിരിിക്കുപൊമാന്നും അതിപൊന്റ് 
ഭാ�മാായംി സ്വവകീാരിയ മൂലധന നിദ്ദേക്ഷ� 
സ്വാധയതകീള് �രിമാാവധി വിനിദ്ദേയംാ�ിച്ചി് 
അടിിസ്ഥാന സ്വൗകീരിയം ഉള്പൊപ്പ്പൊടി സ്വമാഗ്രാ 
വികീസ്വനം ലക്ഷയം പൊവച്ചി് പൊകീാണ്ടു� 
ബാഡി്ജറ്റാണിപൊതന്ന ആമുഖദ്ദേത്ത്ാപൊടി 
അവതരിിപ്പ്ിച്ചി ബാഡി്ജറ്റില് ആപൊകീ 39.44 
ലക്ഷം ദ്ദേകീാടിി രൂ�യുംപൊടി  വിഹിതമാാണ് 
വകീയംിരുത്ത്ിയംിരിിക്കുന്നത്. 

2022-23 ദ്ദേകീന്ദ്രീബ�്ജറ്റിന്റെ� 
കീാണാപ്പുറിങ്ങള്
 ഹുക്സൈസ്ൻ എം. െിന്നത്തി്

ബാഡി്ജറ്റില് നടിപ്പ്് വര്ഷ (202l -22) 
ബാഡി്ജറ്റ് വിഹിതദ്ദേത്ത്ക്കാാള് 4.6% വര്ദ്ധ
നവും പൊമാാത്ത്ം പൊ�ലവില് 8.2% വര്ദ്ധനവു
മാാണ് വന്നിരിിക്കുന്നത്. 2022-23 കീാല ഘട്ട്
ത്ത്ില് പൊമാാത്ത്ം ആഭയന്തരി ഉല്�ന്നത്ത്ില് 
(GDP) �ണപൊപ്പ്രുപ്പ്ം കൂടിി കീണക്കാിപൊലടു
ത്ത്് പൊകീാണ്ടി് 11.1% വളിര്ച്ചിയംാണ് ലക്ഷയം 
പൊവക്കുന്നത്. കീടിപൊമാടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാി 
നിര്ത്ത്ിയംാല് 22 .84  ലക്ഷം ദ്ദേകീാടി ി 
രൂ�യുംപൊടി വരിവും പ്രാതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടി്. 
ഇതില് പൊ�ാതുദ്ദേമാഖലാ സ്ഥാ�നങ്ങളുംപൊടി 
ഓഹരിി വില്�നയംില് (Disinvestment) 
കൂടിിയംാണ് 65,000 ദ്ദേകീാടിി രൂ� പ്രാതീക്ഷി
ക്കുന്നത്. 16.61 ലക്ഷം ദ്ദേകീാടിി രൂ�യുംപൊടി 
ധനക്കാമ്മീിയംാണ് (Fiscal Deficit) വായ്പാ 

വഴി നികീത്തുവാന് ലക്ഷയം പൊവക്കുന്നത്. 
നടിപ്പ്് വര്ഷപൊത്ത് പുതുക്കാിയം ബാഡി്ജറ്റ് 
കീണക്കാ് (Revised Estimate) പ്രാകീാരിം 
വായ്പാ എംടുക്കുന്നതിലുംം 4.4% വര്ദ്ധനവ് 
വരുത്ത്ിയംിട്ടു�തായംി കീാണാം. ദ്ദേകീന്ദ്രീ 
സ്വര്ക്കാാര് നികുതി വഴി പ്രാതീക്ഷിക്കുന്ന 
19.35 ലക്ഷം ദ്ദേകീാടിി രൂ�യംില് 8.17 ലക്ഷം 
ദ്ദേകീാടിി രൂ� ധനകീാരിയ കീമ്മീീഷന് ശു�ാര്ശ
യുംപൊടി അടിിസ്ഥാനത്ത്ില് സ്വംസ്ഥാനങ്ങള്
ക്കാ് നല്കുന്നതിനായംി  മാാറ്റി പൊവക്കുന്നുണ്ടി്. 
സ്വംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കാ് ദ്ദേകീന്ദ്രീം നല്കുന്ന 
വിഹിതത്ത്ില് മുന് വര്ഷപൊത്ത്ക്കാാള് 
(പുതുക്കാിയം എംസ്റ്റിദ്ദേമാറ്റ് ) 9.6 % വര്ദ്ധനവ് 
വരുത്ത്ിയംതായുംം കീാണാവുന്നതാണ്. 
നികുതി വഴി പ്രാതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാാന
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ത്ത്ില് ദ്ദേകീാര്പ്പ്ദ്ദേറിഷന് ടിാക്സിില് നിന്നും 
7.20 ലക്ഷം ദ്ദേകീാടിി രൂ�യുംം വരുമാാന 
നികുതിയംില് നിന്നും 7.00 ലക്ഷം ദ്ദേകീാടിി 
രൂ�യുംം �രിക്കാ് ദ്ദേസ്വവന നികുതിയംില് 
നിന്നും 7.8 ലക്ഷം ദ്ദേകീാടിി രൂ�യുംം ദ്ദേകീന്ദ്രീ 
എംകൈക്സിസ്വ് നികുതിയംില് നിന്നും 3.35 
ലക്ഷം ദ്ദേകീാടിി രൂ�യുംം കീസ്റ്റംസ്വ് നികുതി
യംിനത്ത്ില് നിന്നും 2.13 ലക്ഷം ദ്ദേകീാടിി 

റ്റോകന്ദ്ര പദ്ധതിികളുംം ബാഡി്ജ്യറ്റും
ദ്ദേകീന്ദ്രീ �ദ്ധതികീളുംപൊടി ഘടിനയംില് 

2015 മുതല് �ില മാാറ്റങ്ങള് വരുത്തുകീയും
ണ്ടിായംി. ദ്ദേകീന്ദ്രീ �ദ്ധതികീപൊളി മൂന്നായംിട്ട്ാണ് 
തരിം തിരിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്. a) ദ്ദേകീാര് (Core) 
സ്കാീമുകീള് b) ദ്ദേകീാര് ടു ദ്ദേകീാര് (Core to Core) 
സ്കാീമുകീള് c)ഓ�്ഷണല്(Optional) സ്കാീം 
എംന്നിങ്ങപൊനയംാണ് ദ്ദേക്രിാഡിീകീരിിച്ചിിരിിക്കു
ന്നത്. ദ്ദേകീന്ദ്രീ സ്വര്ക്കാാര് ദ്ദേനരിിട്ട്് നടിത്തുന്ന 
ദ്ദേകീാര് സ്കാീമുകീള്ക്കാ് 100 % ഫണ്ടും ദ്ദേകീന്ദ്രീ 
സ്വര്ക്കാാര് വകീയംിരുത്തുകീയുംം �ദ്ധതി 
നടിത്ത്ിപ്പ്ിനായംി ഫണ്ടി് സ്വംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കാ് 
നല്കുകീയുംം പൊ�യ്യുന്നു. മാഹാത്മാാ �ാന്ധിി 
ദ്ദേദ്ശീയംഗ്രാാമാീണ പൊതാഴില്ദ്ാന �ദ്ധതി, 
ദ്ദേദ്ശീയം സ്വാമൂഹയ സുംരിക്ഷാ �ദ്ധതികീള്, 
�ട്ട്ികീജാതി, �ട്ട്ികീവര്ഗ്ഗ, നൂന�ക്ഷ 
�ിദ്ദേന്നാക്കാ വിഭാ�ദ്ദേക്ഷമാം എംന്നിവയുംമാായംി 
ബാന്ധിപൊപ്പ്ട്ട് �ദ്ധതികീള് ഈ വിഭാ�ത്ത്ില് 
വരുന്നവയംാണ്. ദ്ദേകീാര് ടു ദ്ദേകീാര് സ്കാീമുകീളിില് 
�ദ്ധതി നടിത്ത്ിപ്പ്് തുകീയുംപൊടി 60% ദ്ദേകീന്ദ്രീസ്വര്
ക്കാാര് നല്കുദ്ദേ�ാള് 40% സ്വംസ്ഥാനങ്ങള് 
കീപൊണ്ടിദ്ദേത്ത്ണ്ടിതാണ്. ഓ�്ഷണല് സ്കാീമുകീ
ളിില് സ്വംസ്ഥാ നങ്ങള്ക്കാ് ആവശയപൊമാങ്കിില് 
ഏപൊറ്റടുക്കാാവുന്ന �ദ്ധതികീളിാണ് ഉള്പൊപ്പ്ട്ട്ി
രിിക്കുന്നത്. ഈ �ദ്ധതികീള് സ്വംസ്ഥാനം 
ഏപൊറ്റടുക്കുദ്ദേ�ാള് �ദ്ധതി  വിഹിതത്ത്ി
പൊന്റ് 50% തുകീ മാാത്രിദ്ദേമാ ദ്ദേകീന്ദ്രീ സ്വര്ക്കാാര് 
വഹിക്കുകീയുംള്ളൂ. ദ്ദേകീന്ദ്രീ �ദ്ധതികീളുംപൊടി 
നിര്വ്വഹണത്ത്ില് 2022-23 ബാഡി്ജറ്റില് 
നടിത്ത്ിയം ഇടിപൊ�ടിലുംകീള് ശ്രൃംദ്ദേദ്ധയംമാാണ്. 
ദ്ദേകീന്ദ്രീ സ്വര്ക്കാാര് ദ്ദേനരിിട്ട്് നടിപ്പ്ിലാക്കുന്ന 
100% ദ്ദേകീന്ദ്രീ സ്വഹായംമു� Core Sector 
�ദ്ധതികീളുംപൊടി വിഹിതത്ത്ില് കുറിവ് 
വരുത്തുകീയുംണ്ടിായംി. പുതുക്കാിയം ബാഡി്ജറ്റ് 
കീണക്കാ് പ്രാകീാരിം 2021-22ല് 11.95 ലക്ഷം 
ദ്ദേകീാടിി രൂ�യംായംിരുന്നു Core Sector  
�ദ്ധതികീള്ക്കാായംി വകീയംിരുത്ത്ിയംിരു
ന്നത്. എംന്നാല് 2022-23 പൊല ബാഡി്ജറ്റില് 
ഇതില് 1.2% കുറിവ് വരുത്ത്ി 11.81 ലക്ഷം 
ദ്ദേകീാടിി രൂ�യംാണ് ഇതിനായം് വകീയംിരുത്ത്ി
യംിട്ടു�ത്. വികീസ്വന പ്രാവര്ത്ത്നങ്ങളിില് 
നിന്നു� ദ്ദേകീന്ദ്രീസ്വര്ക്കാാറിിപൊന്റ് �ിന്മാാറ്റം 
വളിപൊരി വയക്തമാായംി കീാണാം. ഉദ്ാഹരിണ
ത്ത്ിന് മാഹാന്മാാ�ാന്ധിി ദ്ദേദ്ശിയം ഗ്രാാമാീണ 
പൊതാഴില് ദ്ാന �ദ്ധതിക്കാായംി 2021-22 പൊല 
പുതുക്കാിയം ബാഡി്ജറ്റില് 98000 ദ്ദേകീാടിി രൂ� 
വകീയംിരുത്ത്ിയംദ്ദേപ്പ്ാള് 2022-23 ബാഡി്ജറ്റില് 
25.5% കുറിവ് വരുത്ത്ി 73000 ദ്ദേകീാടിി രൂ� 
മാാത്രിമാാണ് വകീയംിരുത്ത്ിയംത്. ദ്ദേകീാവിഡി് 
19 പൊന്റ് സ്വാഹ�രിയത്ത്ില് പൊതാഴിലിനും ജീവ

ഇ�ം
ബാഡി്ജ്യ�് 
2021-22

(പുതുക്ക്ിയതി് )

ബാഡി്ജ്യ�് 
2022-23

2021-22 
പുതുക്ക്ിയ 

ബാഡി്ജ്യ�ിൽ 
�ിന്നുംം 2022-
23 നെ� െോ� 
ശതിെോ�ം

റിവനൂ പൊ�ലവ് 31,67,289.00 31,94,663.00 0.9%
മൂലധന പൊ�ലവ് 6,02,711.00 7,50,246.00 24.5%
ആപൊകീ പൊ�ലവ് 37,70,000.00 39,44,909.00 4.6%
റിവനൂ വരിവുകീള് 20,78,936.00 22,04,422.00 6.0%
മൂലധന വരിവുകീള് 99,975.00 79,291.00 -20.7% 
കീടിപൊമാടുപ്പ്് 15,91,089.00 16,61,196.00 4.4%

ആനെക വിര്യവി് 37,70,000.00 39,44,909.00 4.6%

റ്റോകന്ദ്ര ബാഡി്ജ്യ�് 2022-23 ഒ� റ്റോ�ോട്ടത്തിിൽ (തുകീ ദ്ദേകീാടിിയംില്)

രൂ�യുംം, ദ്ദേസ്വവന നികുതിയംായംി 2,000 
ദ്ദേകീാടിി രൂ�യുംം പ്രാതീക്ഷിക്കുന്നു. 2022-23 
ല് നികുതിദ്ദേയംതരി (Non Tax Revenue)  
വരുമാാനമാായംി 2.70 ലക്ഷം ദ്ദേകീാടിി രൂ�യുംം 
പ്രാതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടി്. സ്വസൂക്ഷ്മം വിശകീലന 
വ ി ദ്ദേ ധയം മാ ാ ക്കാ ിയം  ദ്ദേ കീ ന്ദ്രീ ബാ ഡി ് ജ റ്റ ി ല് 
കീാണാവുന്ന �ില വസ്തുതകീള് താപൊഴ 
നല്കുന്നു.
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ദ്ദേനാ�ാധികീള്ക്കും പ്രാഥാമാ�രിി�ണ നല്ദ്ദേകീ
ണ്ടിിയംിരുന്നദ്ദേപ്പ്ാള് പ്രാാദ്ദേദ്ശികീ തലത്ത്ില് 
ഏപൊറി ഗുണദ്ദേഭാക്താക്കാളുംം വികീസ്വന 
സ്വാധയതയുംമു� ഒരു �ദ്ധതിപൊയം ആണ് 
ദ്ദേകീന്ദ്രീം അവ�ണിച്ചിത്. എംന്നാല് ദ്ദേകീാര് 
ടു ദ്ദേകീാര് സ്കാീമാിപൊന്റ് �രിിധിയംില് വരുന്ന 
�ദ്ധതികീള്ക്കു� വിഹിതത്ത്ില് 6.6% 
വര്ദ്ധന വരുത്ത്ി 2021-22 പൊല പുതുക്കാിയം 
ബാഡി്ജറ്റ് വിഹിതദ്ദേത്ത്ക്കാാള് 2022-23 ല് 
കൂടുതല് തുകീ വകീയംിരുത്തുകീയുംണ്ടിായംി. 
ഇത്ത്രിം �ദ്ധതികീള് ഏപൊറ്റടുക്കുന്നത് 
സ്വംസ്ഥാനങ്ങളുംപൊടി വലിയം ബാാധയതയംാവു
കീയംാണ്. ദ്ദേകീന്ദ്രീ �ദ്ധതികീള്ക്കാ് 40% തുകീ 
സ്വംസ്ഥാനം നിര്ബാന്ധിമാായുംം വകീയംിരു
ത്ത്ിയംാല് മാാത്രിദ്ദേമാ ബാാക്കാി 60% ദ്ദേകീന്ദ്രീം 
നല്കുകീയുംള്ളൂ. അധികീ വിഭവസ്വമാാഹരിണം 
അടിക്കാമു�തില് ഏപൊറി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ദ്ദേകീരി
ളിപൊത്ത്ദ്ദേപ്പ്ാലും� സ്വംസ്ഥാനങ്ങള് ഇത്ത്രിം 
�ദ്ധതികീള് ഏപൊറ്റടുക്കുദ്ദേ�ാള് കൂടുതല് വിഭ
വങ്ങള് കീപൊണ്ടിദ്ദേത്ത്ണ്ടിതായംിട്ടുണ്ടി്. 

നെവിട്ടികുറിക്ക്നെ�ട്ട 
സ്ബാ്സ്ിഡിികള്

ദ്ദേകീാവിഡി്-19 മാഹാമാാരിിയുംപൊടി ഇക്കാാല
ത്ത്് രിാജയം ഒട്ട്നവധി പ്രാതിസ്വന്ധിികീളിിലൂ
പൊടിയംാണ് കീടിന്ന് ദ്ദേ�ാകുന്നത്. ജനങ്ങളുംപൊടി 
പൊതാഴില്, ജീവദ്ദേനാ�ാധികീള് എംന്നിവയ്ക്ക്്  
വലിയം മുന്�ണനകീള് നല്കുന്ന തരിത്ത്ി
ലും� ഇടിപൊ�ടിലുംകീള് ഒന്നും ബാഡി്ജറ്റില് 
ഇപൊല്ലാന്ന് �റിയംാം. അദ്ദേതദ്ദേ�ാപൊല തപൊന്ന 
ഡിിജിറ്റല് ഇക്കാദ്ദേണാമാിയംിദ്ദേലക്കാ് രിാജയപൊത്ത് 
മാാറ്റുന്നതിനു� �ില മുപൊന്നാരുക്കാങ്ങളുംം 
ബാഡി്ജറ്റില് കീാണാപൊമാങ്കിിലുംം രിാജയപൊത്ത് 
വലിപൊയംാരു വിഭാ�ത്ത്ിപൊന്റ് ജീവദ്ദേനാ
�ാധികീളിില് �ദ്ദേരിാക്ഷമാായംി  സ്വര്ക്കാാര് 
നടിത്ത്ിയം ഇടിപൊ�ടിലുംകീളുംപൊടി ആഘാതം 
വളിപൊരി വലുംതാണ് . ഭക്ഷയ സ്വബാ്സ്വിഡിി, 
രിാ സ്വവ ളി സ്വ ബാ ്സ്വ ിഡി ി ,  പൊ �ദ്ദേ �ാ ള്, 
മാപൊണ്ണണ്ണ, �ാ�കീവാതകീം എംന്നിവയുംപൊടി 
സ്വബാ്സ്വിഡിികീളിില് വലിയം പൊവട്ട്ിക്കുറിച്ചിി
ലുംകീളിാണ് ദ്ദേകീന്ദ്രീ സ്വര്ക്കാാര്  നടിത്ത്ിയംിരിി
ക്കുന്നത്. കീഴിഞ്ഞ വര്ഷപൊത്ത്യുംം നടിപ്പ്് 
വര്ഷപൊത്ത്യുംം ബാഡി്ജറ്റില് സ്വബാ്സ്വിഡിി
ക്കാ് വകീയംിരുത്ത്ിയം തുകീ �രിിദ്ദേശാധിച്ചിാല് 
ഇക്കാാരിയം വയക്തമാാണ്.  

ഭക്ഷയ സ്വബാ്സ്വിഡിിക്കാായംി വകീയംിരു
ത്ത്ിയം തുകീയംില് 79,638 ദ്ദേകീാടിി രൂ�യംാണ് 
പൊവട്ട്ിക്കുറിച്ചിിരിിക്കുന്നത്. അതായംത് നടിപ്പ്്  
വര്ഷദ്ദേത്ത്ക്കാാള് 27.8% കുറിവാണിത്. 
അദ്ദേത ദ്ദേ�ാപൊല വളിത്ത്ിപൊന്റ് സ്വബാ്സ്വിഡിി

യംില് 34.900 ദ്ദേകീാടിി രൂ�യുംം (നടിപ്പ്് വര്ഷ
ദ്ദേത്ത്ക്കാാള് 24.9% കുറിവ് ), കുറിച്ചിിട്ടുണ്ടി്. 
വളിത്ത്ിപൊന്റ് വിലയംില് ഭാവിയംില് ഉണ്ടിാ
കുന്ന വര്ദ്ധനവ് ദ്ദേകീാവിഡി് അതിജീവന 
�ശ്ചിാത്ത്ലത്ത്ില് കീാര്ഷികീദ്ദേമാഖലപൊയം 
മാാത്രിമാല്ലാ കീര്ഷകീരുപൊടിയുംം സ്വാധാരി
ണക്കാാരുപൊടിയുംം ജീവിതപൊത്ത് ബാാധി
ക്കുപൊമാന്നതില് ഒരു സ്വംശയംവും ദ്ദേവണ്ടി. 
പൊ�ദ്ദേ�ാളിിയംം, മാപൊണ്ണണ്ണ �ാ�കീ വാതകീം 
എംന്നിവയുംപൊടി സ്വബാ്സ്വിഡിിയംിലുംം നടിപ്പ്് 
വര്ഷത്ത്ില് നിന്നും 704 ദ്ദേകീാടിി രൂ�യുംപൊടി 
അതായംത് 10.8% കുറിവാണ് വരുത്ത്ിയംി
രിിക്കുന്നത്. ഇതിനും പുറിദ്ദേമാ വിവിധ ദ്ദേകീന്ദ്രീ 

സ്വര്ക്കാാര് �ദ്ധതികീളിില് നല്കുന്ന �ലിശ 
സ്വബാ്സ്വിഡിി, താങ്ങ് വില, സ്വംഭരിണത്ത്ിന് 
നല്കുന്ന �ിന്തുണ എംന്നിവയ്ക്ക്് നല്കീി
യംിരുന്ന സ്വബാ്സ്വിഡിിയംില് നടിപ്പ്് വര്ഷ 
വകീയംിരുത്ത്ലിദ്ദേനക്കാാള് 31% കുറിവാണ് 
വരുത്ത്ിയംിരിിക്കുന്നത്. ഇത് ഏകീദ്ദേദ്ശം 
16,990 ദ്ദേകീാടിി രൂ�ദ്ദേയംാളിം വരും എംന്നതും 
ശ്രൃംദ്ധിദ്ദേക്കാണ്ടിിയംിരിിക്കുന്നു.

ചുരുക്കാത്ത്ില് നടിപ്പ്് വര്ഷ പുതുക്കാിയം 
ബാഡി്ജറ്റുമാായംി താരിതമായം പൊ�യ്താല് 2022-
23 വര്ഷദ്ദേത്ത്ക്കു� ബാഡി്ജറ്റില് സ്വബാ്സ്വി
ഡിിയംില് ആപൊകീ പൊമാാത്ത്ം 27.1% കുറിവാണ് 
വരുത്ത്ിയംിരിിക്കുന്നത്. അതായംത് 1.32 

സ്ബാ്സ്ിഡിി
ബാഡി്ജ്യ�്  
2021-22

(പുതുക്ക്ിയതി് )

ബാഡി്ജ്യ�്  
2022-23

2021-22 പുതുക്ക്ിയ 
ബാഡി്ജ്യ�ിൽ �ിന്നുംം 

2022-23 നെ� െോ� 
ശതിെോ�ം

ഭക്ഷയ സ്വബാ്സ്വിഡിി 2,86,469 2,06,831 -27.8%

വളി സ്വബാ്സ്വിഡിി 1,40,122 1,05,222 -24.9%

പൊ�ദ്ദേ�ാളിിയംം 
സ്വബാ്സ്വിഡിി 6,517 5,813 -10.8%

മാറ്റു സ്വബാ്സ്വിഡിികീള് 54,763 37,773 -31.0%

ആനെക 4,87,871 3,55,639 -27.1%

2022-23 ബാഡി്ജ്യറ്റും സ്ബാ്സ്ിഡിിയുംം
(രൂ� ദ്ദേകീാടിിയംില്)
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ലക്ഷം ദ്ദേകീാടിി രൂ�യംാണ് സ്വബാ്സ്വിഡിി 
ഇനത്ത്ില് മാാത്രിം ദ്ദേകീന്ദ്രീ സ്വര്ക്കാാര് കുറിവ് 
വരുത്ത്ിയംിരിിക്കുന്നത്. പ്രാതയക്ഷത്ത്ില് 
ഏപൊറി ഒന്നും �ര്ച്ചി പൊ�യ്യപൊപ്പ്ടിാപൊതയുംം 
ശ്രൃംദ്ധിക്കാപൊപ്പ്ടിാപൊതയുംം ദ്ദേ�ായം ഇക്കാാരിയം 
സ്വ�ദ്് വയവസ്ഥപൊയംയുംം സ്വാധാരിണക്കാാ
പൊരിയുംം വലിയം രിീതിയംില് ബാാധിക്കുപൊമാന്ന 
കീാരിയത്ത്ില് സ്വംശയംം ദ്ദേവണ്ടി.  

സ്ംസ്ഥാോ�ത്തിി�്  
പ്രതിികൂ�െോകുന്ന ധാ�കോര്യയ 
െോറ്റോ�ജ്യ്നെെ� ് പര്യിഷ്കാോര്യങ്ങള്

Fiscal Responsibility and Budget 
Management (FRBM) Act- 2003 നടിപ്പ്ി
ലാക്കുന്നതിപൊന്റ് ഭാ�മാായംി ധനകീാരിയകീമ്മീി, 
റിവനൂ കീമ്മീി, പ്രാാഥാമാികീ കീമ്മീി എംന്നിവ കുറി

ക്കുന്നതിനു� നടി�ടിികീള് ദ്ദേകീന്ദ്രീം ശക്തി
പൊ�ടുത്തുദ്ദേ�ാള് അതിപൊനാപ്പ്ം സ്വംസ്ഥാന
ങ്ങളുംം നടി�ടിികീള് സ്വവീകീരിിദ്ദേക്കാണ്ടിതായംിട്ടു
ണ്ടി്. പുതുക്കാിയം കീണക്കാ് പ്രാകീാരിം 2021-22 
ല് ധനകീാരിയകീമ്മീി, റിവനൂ കീമ്മീി, പ്രാാഥാമാികീ 
കീമ്മീി എംന്നിവ യംഥാാക്രിമാം 6.9%, 4.7%, 3.3% 
ഉം ആകുദ്ദേ�ാള് 2022-23 പൊല ബാഡി്ജറ്റില് 
ലക്ഷയം പൊവക്കുന്നത്  GDP യുംപൊടി 6.4%, 
3.8%, 2.8% എംന്ന ക്രിമാത്ത്ിലാണ്. ഇതിനായംി 
�ില നിര്ദ്ദേദ്ശങ്ങള് ബാഡി്ജറ്റില് �രിാമാര്ശി
ക്കുന്നുണ്ടി്. സ്വംസ്ഥാനത്ത്ിപൊന്റ് കീടിപൊമാടുപ്പ്ി
പൊനയുംം വികീസ്വനപൊത്ത്യുംം വലിയം രിീതിയംില് 
ബാാധിക്കുന്ന �ില നിര്ദ്ദേ�ശങ്ങളുംം ഇതില് 
കീാണാം. നടിപ്പ്് സ്വാ�ത്ത്ികീ വര്ഷം 
സ്വംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കാ് ഉ�ാധികീള് ഒന്നും 
ഇല്ലാാപൊത (Untied) സ്വംസ്ഥാന പൊമാാത്ത്ം 
ആഭയന്തരി ഉല്�ന്നത്ത്ിപൊന്റ് (GSDP) 4% ഉം 
ഉ�ാധികീദ്ദേളിാപൊടി 0.5 % ഉം വായ്പാ എംടുക്കാാന് 
അനുമാതി നല്കുദ്ദേ�ാള് 2022-23 ല് ഉ�ാ
ധികീളിില്ലാാപൊത വായ്പാ എംടുക്കാാനു� �രിിധി 
3% ആക്കുകീയുംം  ഉ�ാധികീദ്ദേളിാപൊടി വായ്പാ 
എംടുക്കാാനു� 0.5% എംന്ന �രിിധിയംില് മാാറ്റം 
ഒന്നും തപൊന്ന വരുത്തുകീയുംം പൊ�യ്തിട്ട്ില്ലാ എംന്നു 
കീാണാം. സ്വംസ്ഥാനത്ത്ിപൊന്റ് വായ്പാ എംടുക്കാാ
നു� �രിിധിയംില് എംകീദ്ദേദ്ശം 4500 ദ്ദേകീാടിി 
രൂ�ദ്ദേയംാളിം ഇത് വഴി കുറിവ് വരുന്നതാണ്. 
വിഭവ സ്വമാാഹരിണത്ത്ിലുംം സ്വംസ്ഥാനത്ത്ി
പൊന്റ് വികീസ്വന പ്രാവര്ത്ത്നങ്ങളിിലുംം ഈ 
മാാറ്റം പ്രാതിഫലിക്കുകീ തപൊന്ന പൊ�യ്യും.

നെഫഡിറി�ിസ്ത്തിിനെ� 
നെപോളിനെച്ച്ഴുത്തുകള്

രിാജയത്ത്് മൂലധന പൊ�ലവുകീള് നടിത്തു
ന്നതിനായംി 2022-23 ല് 7.50 ലക്ഷം ദ്ദേകീാടിി 
രൂ�യംാണ് ദ്ദേകീന്ദ്രീ ബാഡി്ജറ്റില് വകീയംിരു
ത്ത്ിയംിരിിക്കുന്നത്. നടിപ്പ്് വര്ഷദ്ദേത്ത്ക്കാാള് 
24.5% വര്ദ്ധനദ്ദേവാപൊടി 1.48 ലക്ഷം ദ്ദേകീാടിി 
രൂ� അധികീമാായംി ഇതിന് വകീയംിരുത്ത്ി
യംിട്ടുണ്ടി്. മുന് വര്ഷങ്ങളിില് നിന്നും വയതയ
സ്തിമാായംി ഒരു ലക്ഷം ദ്ദേകീാടിി രൂ� എംല്ലാാ 
സ്വംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കും മൂലധന നിദ്ദേക്ഷ�ം 
നടിത്തുന്നതിനു� ധനസ്വഹായംമാായംി 
50 വര്ഷക്കാാലദ്ദേത്ത്ക്കാ് �ലിശരിഹിത 
വായ്പാ നല്കുന്നതിനായംി നീക്കാി പൊവച്ചിി
രിിക്കുന്നു. ഈ തുകീയുംപൊടി 17.3% വടിക്കാ് 
കീിഴക്കാന് സ്വംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കും 50% തുകീ 
മാറ്റ് സ്വംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കും 33.3% തുകീ ഉ�ാ
ധികീദ്ദേളിാപൊടിയുംളിളി വായ്പാ നല്കുവാനുമാാണ് 
വ കീയം ി രു ത്ത് ിയം ിരി ി ക്കു ന്ന ത ് .  ദ്ദേ കീരി ളി ം 
ഉള്പൊപ്പ്പൊടിയും� പൊ�ാതു  വിഭാ�ത്ത്ില്

 പ്രധാോ� റ്റോകന്ദ്രസ്ര്ക്ക്ോര് നെ��വുകള് - ബാഡി്ജ്യ�് 2022-23
(തുകീ ദ്ദേകീാടിിയംില്)

ഇ�ം
ബാഡി്ജ്യ�്
2021-22

(പുതുക്ക്ിയതി് )

ബാഡി്ജ്യ�് 
2022-23

2021-22 പുതുക്ക്ിയ 
ബാഡി്ജ്യ�ിൽ �ിന്നുംം 

2022-23 നെ� െോ� 
ശതിെോ�ം

ദ്ദേകീന്ദ്രീ �ദ്ധതികീള് 
(Core) 11,95,078.00 11,81,085.00 -1.2%

ദ്ദേകീന്ദ്രീാവിഷ്കൃത 
�ദ്ധതികീള് (Core 
to Core)

415,351.00 442,781.00 6.6%

ധനകീാരിയ കീമ്മീീഷന് 
ഗ്രാാന്റ്്  (CSS) 211,065.00 192,108.00 -9.0% 

ഗ്രാാമാീണ തദ്ദേ�ശ 
സ്ഥാ�ന വിഹിതം 42,623.00 46,513.00 9.1% 

ന�രി തദ്ദേ�ശ 
സ്ഥാ�ന വിഹിതം 14,614.00 22,908.00 56.8% 

ദ്ദേകീന്ദ്രീ എംസ്റ്റാബ്ലിിപൊ�
ന്റ്് പൊ�ലവുകീള് 700,541.00 692,214.00 -1.2% 



പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് |  ജ്നുവരാി 2022 5

പൊപ്പ്ടുന്ന സ്വംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കാ് വകീമാാറ്റിയം 
50,000 ദ്ദേകീാടിി രൂ�യംില് സ്വംസ്ഥാനത്ത്ിന് 
ലഭിക്കുന്ന �രിമാാവധി തുകീയുംപൊടി മാാനദ്ണ്ഡംം 
ആകീപൊട്ട് 15-ാം ധനകീാരിയ കീമ്മീീഷന് 
സ്വംസ്ഥാനത്ത്ിന് ശു�ാര്ശ പൊ�യ്ത (ദ്ദേകീന്ദ്രീ 
നികുതിയുംപൊടി) 1.925% മാാത്രിമാാണ്. അദ്ദേപ്പ്ാള് 
ദ്ദേകീന്ദ്രീ സ്വര്ക്കാാര് 2022-23 ല് വകീയംിരു
ത്ത്ിയം ഫണ്ടിില് നിന്നും വന്കീിടി മൂലധന 
നിദ്ദേക്ഷ�ം നടിത്ത്ാന് കുറിഞ്ഞത് 1000 
ദ്ദേകീാടിി രൂ� ദ്ദേ�ാലുംം സ്വംസ്ഥാനത്ത്ിന് ലഭി
ക്കുകീയംില്ലാ എംന്നതാണ് യംാഥാാര്ത്ഥ്യയം. ഉ�ാ
ധികീദ്ദേളിാപൊടി ദ്ദേകീന്ദ്രീം നല്കുന്ന വായ്പാ സ്വവീകീ
രിിക്കുന്ന സ്വംസ്ഥാനങ്ങള് ദ്ദേകീന്ദ്രീ സ്വര്ക്കാാര് 
മുദ്ദേന്നാട്ട്് പൊവക്കുന്ന നിബാന്ധിനകീള് 50 
വര്ഷദ്ദേത്ത്ക്കാ് �ാലിക്കാാന് ബാാധയസ്ഥ
രിാകും എംന്ന് മാാത്രിവുമാല്ലാ 50 വര്ഷക്കാാല 
യംളിവില് ദ്ദേകീന്ദ്രീദ്ദേത്ത്ാടി് കീടിപൊപ്പ്ട്ട്ിരിിക്കുകീ
യുംം പൊ�യ്യും. �ിന്നീടി് സ്വംസ്ഥാനം നടിത്തുന്ന 
ഓദ്ദേരിാ കീടിപൊമാടുപ്പ്ിനും പ്രാദ്ദേതയകീം പ്രാദ്ദേതയകീം 
ദ്ദേകീന്ദ്രീാനുമാതി സ്വംസ്ഥാനങ്ങള് ദ്ദേതദ്ദേടിണ്ടി 
അവസ്ഥയുംം ഉണ്ടിാകും. പൊഫഡിറില് സ്വംവി
ധാനത്ത്ില് സ്വംസ്ഥാനങ്ങളിില് നിക്ഷിപ്തമാാ
യംിരിിക്കുന്ന �ല  ധനകീാരിയ അധികീാരിങ്ങളുംം 
ദ്ദേകീന്ദ്രീത്ത്ിന് മുന്നില് അടിിയംറി പൊവദ്ദേക്കാണ്ടി 
അവസ്ഥയംിദ്ദേലക്കാാണ് കീാരിയങ്ങള് പൊ�പൊന്ന
ത്തുവാന് ദ്ദേ�ാകുന്നത്. 

പ്രോധാോ�യം കുറിയ്ക്കനെ�ടുന്ന 
ഗ്രോെീണ റ്റോെഖ� 

 പൊസ്വന്സ്വസ്വ് 2011 പ്രാകീാരിം രിാജയത്ത്് 
83.30 ദ്ദേകീാടിി ജനങ്ങള് (69%) ഗ്രാാമാീണരും 
37.71 ദ്ദേകീാടിി ജനങ്ങള് (31%) ന�രിവാ
സ്വികീളുംമാാണ്. രിാജയപൊത്ത് 2,62,364 ഗ്രാാമാ 
�ഞ്ചാായംത്തുകീളിിലുംം 6673 ദ്ദേബ്ലിാക്കാ് �ഞ്ചാാ
യംത്തുകീളിിലുംം 660 ജില്ലാാ �ഞ്ചാായംത്തുകീളിി
ലുംം ദ്ദേകീരിളി മാാതൃകീയംില് ജന�ങ്കിാളിിത്ത്
ദ്ദേത്ത്ാപൊടി വികീസ്വനം സ്വാധയമാാക്കുവാന് 
ഗ്രാാമാ�ഞ്ചാായംത്ത്് വികീസ്വന �ദ്ധതിക്കാ് 
(GPDP) 2018 ല് ദ്ദേകീന്ദ്രീ സ്വര്ക്കാാര് തുടിക്കാമാി
ടുകീയുംണ്ടിായംി. ഗ്രാാമാീണ വികീസ്വനത്ത്ിലൂപൊടി 
രിാജയ വികീസ്വനം സ്വാധയമാാക്കുവാന് ലക്ഷയം 
പൊവക്കുദ്ദേ�ാഴും ഗ്രാാമാവികീസ്വന മാന്ത്രാലയം
ത്ത്ിന് വിവിധ വികീസ്വന പ്രാവര്ത്ത്നങ്ങള്
ക്കാായംി 2021-22 ല് വകീയംിരുത്ത്ിയം തുകീ
ദ്ദേയംക്കാാള് 10.9% കുറിച്ചിാണ് 2022-23 പൊല 
ബാഡി്ജറ്റില് വകീയംിരുത്ത്ിയംിരിിക്കുന്നത് 
എംന്നത് ശ്രൃംദ്ദേദ്ധയംമാാണ് . 2021-22 ഗ്രാാമാീണ 
മാന്ത്രാലയംത്ത്ിന് വകീയംിരുത്ത്ിയംത് 1.55 
ലക്ഷം ദ്ദേകീാടിി രൂ� ആയംിരുപൊന്നങ്കിില് 
2022-23 ല് അതില് നിന്നും 16,839 ദ്ദേകീാടിി 

രൂ� കുറിച്ചി് 1.38 ലക്ഷം ദ്ദേകീാടിി രൂ�യംാണ് 
വകീയംിരുത്ത്ിയംിരി ിക്കുന്നത് .  ഗ്രാാമാീണ 
തദ്ദേ�ശസ്ഥാ�നങ്ങള്ക്കാായംി 2022-23ല് 
46,513 ദ്ദേകീാടിി രൂ� വകീയംിരുത്ത്ിയംിട്ടുണ്ടി്. 
2021- 22 ല് ഇത് 42,623 ദ്ദേകീാടിി രൂ�യംായംി
രുന്നു. അദ്ദേത സ്വമായംം ന�രി തദ്ദേ�ശസ്ഥാ
�നങ്ങള്ക്കാ് 2021-22 ല് വകീയംിരുത്ത്ിയം 
14,614 ദ്ദേകീാടിി രൂ�യംില് 56.8% വര്ദ്ധന
ദ്ദേവാപൊടി 2022-23ല് 22,908 ദ്ദേകീാടിി വകീയംിരു
ത്ത്ിയംതായംി കീാണാം. ദ്ദേകീാവിഡി് 19 പൊന്റ് 
�ശ്ചിാത്ത്ലത്ത്ില് ആദ്ദേരിാ�യ മാന്ത്രാലയം
ത്ത്ിനും ദ്ദേവണ്ടിത്രി �രിി�ണന നല്കീിയംി
ട്ട്ില്ലാ എംന്നതും ശ്രൃംദ്ദേദ്ധയംമാാണ്. 2021-22 ല് 
ആദ്ദേരിാ�യ മാന്ത്രാലയംത്ത്ിന് വകീയംിരുത്ത്ിയം 
86,001 ദ്ദേകീാടിി രൂ�യംില് 2022 -23 ല് 100 
ദ്ദേകീാടിി രൂ� മാാത്രിമാാണ് അധികീമാായംി 
വകീയംിരുത്ത്ിയംത്. അതായംത് 0.2% വര്ദ്ധ
നവ് മാാത്രിമാാണ് ആദ്ദേരിാ�യ, കുടുംബാദ്ദേക്ഷമാ 
ദ്ദേമാഖലയംില് വരുത്ത്ിയം വര്ദ്ധനവ്.

മാപൊറ്റാരു ശ്രൃംദ്ദേദ്ധയംമാായം വസ്തുത ഗ്രാാമാീണ 
വികീസ്വനവുമാായംി ബാന്ധിപൊപ്പ്ട്ട് �ല �ദ്ധ
തികീള്ക്കും �രിി�ാടിികീള്ക്കും ബാഡി്ജ
റ്റില് വകീയംിരുത്ത്ിയം തുകീയംില് 2021-22 
മാായംി താരിതമായം പൊ�യ്താല് വലിയം കുറിവ് 
വരുത്ത്ിയംതായുംം കീാണാം. MGNREGS 
ന് 2021-22 ല് 98,000 ദ്ദേകീാടിി രൂ�യംാണ് 
(പുതുക്കാിയം ബാഡി്ജറ്റ് ) വകീയംിരുത്ത്ിയംത് 
എംന്നാല് 2022-23 ല് 25.5% കുറിദ്ദേവാപൊടി 
ഇത് 73,000 ദ്ദേകീാടിി രൂ�യംാണ് വകീയംിരു
ത്ത്ിയംിരിിക്കുന്നത്. അദ്ദേത ദ്ദേ�ാപൊല ദ്ീന് 
ദ്യംാന് അദ്ദേന്തയാദ്യം ദ്ദേയംാജന, നാഷണല് 
റിര്ബാാന് മാിഷന്, സ്വവച്ഛ്് ഭാരിത് മാിഷന് 
തുടിങ്ങി ഗ്രാാമാീണ ദ്ദേമാഖലയംിപൊല ശ്രൃംദ്ദേദ്ധയം
മാായം �ല �ദ്ധതികീള്ക്കുമാായംി 2022-23 
ല്  വകീയംിരുത്ത്ിയം  വിഹിതത്ത്ില് കുറിവ് 

വന്നതായംി കീാണാവുന്നതാണ്.
 വര്ദ്ധിച്ചി് വരുന്ന പൊതാഴിലില്ലാായ്മ, 

ദ്ാരിിദ്യം, സ്വാ�ത്ത്ികീ അസ്വമാതവം എംന്നിവ 
ലഘൂകീരിിക്കുന്നതിദ്ദേനാ ഫലപ്രാദ്മാായംി 
ദ്ദേനരിിടുന്നതിദ്ദേനാ ആവശയമാായം ഇടിപൊ�ടി
ലുംകീള് ഒന്നും തപൊന്ന ദ്ദേകീന്ദ്രീ ബാഡി്ജറ്റില് 
ഇല്ലാാപൊയംന്നത് ശ്രൃംദ്ദേദ്ധയംമാാണ്. ദ്ദേസ്വവനദ്ദേമാ
ഖലകീളിില് നിന്നു� ദ്ദേകീന്ദ്രീ സ്വര്ക്കാാരിിപൊന്റ് 
�ിന്മാാറ്റം, ഗ്രാാമാവികീസ്വനം, വിദ്യാഭയാസ്വം, 
ഭക്ഷയ സ്വബാ്സ്വിഡിി, ആദ്ദേരിാ�യ സുംരിക്ഷ, 
ദ്ദേക്ഷമാ�ദ്ധതികീള് എംന്നിവയ്ക്ക്ായംി ബാഡി്ജ
റ്റില് വകീയംിരുത്ത്ിയം തുകീയംില് വന്നിട്ടു�  
കുറിവുകീള് എംന്നിവപൊയംല്ലാാം ഇക്കാാരിയം അടിി
വരിയംിട്ട്് തപൊന്ന �റിയുംന്നുണ്ടി്. രിാജയം സ്വവകീാ
രിയവല്ക്കാരിണത്ത്ിന് കൂടുതല് പ്രാാധാനയം 
പൊകീാടുക്കുന്നു എംന്ന് തപൊന്നയംാണ് ദ്ദേകീന്ദ്രീ 
സ്വര്വ്വീസ്വില് നികീത്ത്ാപൊത കീിടിക്കുന്ന 
8.75 ലക്ഷം ഒഴിവുകീളിില് നിന്നും  ദ്ദേകീന്ദ്രീ 
എംസ്റ്റാബ്ലിിപൊ�ന്റ് ് പൊ�ലവില് വകീയംിരു
ത്ത്ിയം തുകീയംിപൊല കുറിവും കീാണിക്കുന്നത്. 
സ്വംസ്ഥാനത്ത്് നടിപ്പ്ിലാക്കാിയം ജനകീീയംാ
സൂത്രിണം അടിക്കാമു� �ല �ദ്ധതികീളുംം 
ദ്ദേകീന്ദ്രീം മാാതൃകീയംാക്കുദ്ദേ�ാഴും ദ്ദേകീാവിഡി്-
19 മാഹാമാാരിിയുംപൊടി ഇക്കാാലത്ത്് താപൊഴ 
തട്ട്ിലും�വപൊരിയുംം സ്വാധാരിണക്കാാപൊരിയുംം 
കൃഷിക്കാാപൊരിയുംം കൈകീ�ിടിിച്ചി് ഉയംര്ത്തുന്ന
തിനു� നിര്ദ്ദേ�ശങ്ങദ്ദേളിാ �രിി�ാടിികീദ്ദേളിാ 
ബാഡി്ജറ്റില് ഇല്ലാാപൊയംന്നതും ഇവര്ക്കാായംി 
കൂടുതല് ദ്ദേക്ഷമാ �ദ്ധതികീളുംം �രിി�ാടിികീ
ളുംം സ്വംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കാ് ദ്ദേവണപൊമാങ്കിില് 
ഏപൊറ്റടുക്കാാം എംന്ന് തപൊന്നയംാണ് ബാഡി്ജറ്റ് 
�റിയംാപൊത �റിയുംന്നത്.                     1              

(സേ�ഖ�ൻ സേ�റ്്റ് പ്ലാാനിംഗ് സേ�ാര്ഡിമെ� മെഡപ്യൂൂട്ടിി 
ഡയംറക്ടറാണ്.)
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1960 പൊല ദ്ദേകീരിളി �ഞ്ചാായംത്ത്് രിാജ് 
ആ ക്ട ി ന് പൊ റി  അ ടി ി സ്ഥ ാ ന

ത്ത്ില് 1963 നവംബാര്/ഡിിസ്വംബാര് മാാസ്വ
ങ്ങളിിലാണ് ദ്ദേകീരിളി സ്വംസ്ഥാനപൊമാാട്ട്ാപൊകീ
യും�  ആദ്യ �ഞ്ചാായംത്ത്് പൊതരിപൊഞ്ഞടുപ്പ്് 
നടിന്നതും ദ്ദേകീരിളിസ്വംസ്ഥാനപൊമാാട്ട്ാപൊകീ ഒരു 
ഏകീീകൃത നിയംമാത്ത്ിന്പൊറി അടിിസ്ഥാന
ത്ത്ില് �ഞ്ചാായംത്തുകീള്  പ്രാവര്ത്ത്ിക്കാാന് 
തുടിങ്ങിയംതും, ഇന്തയന് ഭരിണഘടിനയുംപൊടി 
73-ഉം 74 -ഉം ദ്ദേഭദ്�തികീളിിലൂപൊടി തദ്ദേ�ശ 
സ്വവയംംഭരിണസ്ഥാ�നങ്ങള്ക്കാ് ഭരിണഘ
ടിനാ സ്ഥാ�നപൊമാന്ന നിലയംില് വര്ദ്ധിച്ചി 
പ്രാാധാനയം  കൈകീവന്നു. ഈ പ്രാാധാനയം 
കൈകീവന്നദ്ദേതാപൊടി അതിനു മുന്�്  ഉണ്ടിാ
യംിരുന്ന ഗ്രാാമാ�ഞ്ചാായംത്തുകീളുംപൊടി അധികീാരി
ത്ത്ിലുംം പ്രാവര്ത്ത്നത്ത്ിലുംം വളിപൊരിയംധികീം 
മാാറ്റങ്ങളിാണ് സ്വംഭവിച്ചിിട്ടു�ത്. സ്വംസ്ഥാന 
ബാഡി്ജറ്റ് വിഹിതത്ത്ിന്പൊറി  40 ശതമാാനം  
തുകീ �ഞ്ചാായംത്തുകീള്ക്കാ്  വികീസ്വന പ്രാവര്
ത്ത്നങ്ങള്ക്കാായംി കൈകീമാാറിി കീിട്ട്ി. �ഞ്ചാ

വത്സരി �ദ്ധതി ജനകീീയംാസൂത്രിണ �ദ്ധ
തിയംായംി നടിപ്പ്ിലാക്കുദ്ദേ�ാള് സ്വംസ്ഥാന 
സ്വര്ക്കാാര് നിര്ദ്ദേ�ശങ്ങളുംം �രിി�ാടിികീളുംം 
നടിപ്പ്ിലാക്കാാനു�  ഏജന്സ്വികീള് എംന്ന 
�ഴയം നിലയംില്  നിന്ന് തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരി
ണസ്ഥാ�നങ്ങള് മാാറിിയംിരിിക്കുന്നു.  

കൂടിാപൊത വിവിധ വകുപ്പുകീള് കൈകീകീാരിയം 
പൊ�യ്തിരുന്ന �ല അനിവാരിയ ചുമാതലകീളുംം 
ഗ്രാാമാ�ഞ്ചാായംത്തുകീള്ക്കാ് വിട്ടു നല്കീിയം
ദ്ദേപ്പ്ാള്   ഈ ചുമാതലകീള് നിര്വഹിക്കുന്ന
തിനായംി വിവിധ വകുപ്പൂകീപൊളിയുംം അതാത് 
ഗ്രാാമാ�ഞ്ചാായംത്തുകീള്ക്കാ് വിട്ട്് നല്കീിയംിരു
ന്നു.  സ്വ�ത്തും അധികീാരിവും താപൊഴ തട്ട്ിദ്ദേല
ക്കാ് ലഭിച്ചിദ്ദേതാപൊടി ഗ്രാാമാ�ഞ്ചാായംത്തുകീളുംപൊടി 
പ്രാവര്ത്ത്നകൈശലിയംിലുംം കീാരിയക്ഷമാതയംി
ലുംം വളിപൊരിയംധികീം  മാാറ്റങ്ങള് അനിവാരിയ
മാായംിരുന്നു.

ഇദ്ദേതാപൊടി ഭരിണസ്വമാിതികീള്ക്കും 
ചുമാതലകീള് കൂടിിവന്നു. ഭരിണസ്വമാിതി
ക്കു�  ചുമാതലകീള് നിറിദ്ദേവറ്റുന്നതിന് 

ഒദ്ദേട്ട്പൊറി സ്വംവിധാനങ്ങള് ഭരിണസ്വംവിധാ
നത്ത്ിനകീത്ത്്  ഉള്പൊക്കാാ�ിച്ചിിട്ടുണ്ടി്. 
അതില് ഏറ്റവും പ്രാധാനപൊപ്പ്ട്ട്താണ് സ്റ്റാ
ന്റ് ിം�് കീമ്മീിറ്റികീള്. �ഞ്ചാായംത്തുകീളിില് 
ഭരിണസ്വമാിതിപൊയം സ്വഹായംിക്കുവാനായംി 
ആദ്യകീാലഘട്ട്ത്ത്ില്  നികുതി ധനകീാരിയ 
സ്റ്റാന്റ്ിം�് കീമ്മീിറ്റിപൊയംന്ന ഒരു സ്റ്റാന്റ്ിം�് 
കീമ്മീിറ്റി മാാത്രിദ്ദേമാ നിലവിലുംണ്ടിായംിരുന്നു
ള്ളൂ.  തുടിര്ന്ന് 1999 ല് �ഞ്ചാായംത്ത്് രിാജ് 
ആക്ടില്  വരുത്ത്ിയം ദ്ദേഭദ്�തി പ്രാകീാരിം  
2000 -ത്ത്ില് നിലവില്  വന്ന പുതിയം 
ഭരിണസ്വമാിതിയംില്  ഗ്രാാമാ/ദ്ദേബ്ലിാക്കാ് �ഞ്ചാായം
ത്തുകീളിില് ധനകീാരിയം, വികീസ്വനം, ദ്ദേക്ഷമാം 
എംന്നിങ്ങപൊന  3 -ഉം ജില്ലാാ �ഞ്ചാായംത്ത്ില്  
ധനകീാരിയം, വികീസ്വനം, , പൊ�ാതുമാരിാമാത്ത്്, 
ആദ്ദേരിാ�യവും വിദ്യാഭയാസ്വവും  , ദ്ദേക്ഷമാകീാരിയം 
എംന്നിങ്ങപൊന 5- ഉം സ്റ്റാന്റ്ിം�് കീമ്മീിറ്റികീള്  
നിലവില് വന്നു. 2009 ല് ആക്റ്റ്് വീണ്ടും 
ദ്ദേഭദ്�തി പൊ�യ്തതനുസ്വരിിച്ചി് ഗ്രാാമാ/ദ്ദേബ്ലിാക്കാ് 
�ഞ്ചാായംത്തുകീളിില്  ധനകീാരിയം, വികീസ്വനം, 

�ഞ്ചാായംത്തി് ഭരണവും
സ്റ്റാാ�ിംഗ് കീമ്മീിറ്റികീളുംം
  നെക.ആര്. ര്യഞ്ജിിത്തി് 
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ദ്ദേക്ഷമാം, ആദ്ദേരിാ�യവും വിദ്യാഭയാസ്വവും എംന്നി
ങ്ങപൊന 4 എംണ്ണമാായംി. ഇപ്രാകീാരിം നിലവില് 
ഗ്രാാമാ/ദ്ദേബ്ലിാക്കാ് �ഞ്ചാായംത്തുകീളിില് 4 ഉം 
ജില്ലാാ �ഞ്ചാായംത്തുകീളിില് 5 ഉം സ്റ്റാന്റ്ിം�് 
കീമ്മീിറ്റികീളിാണ് ഉ�ത്.  �ഞ്ചാായംത്ത്ിപൊന്റ് 
പ്രാസ്വിഡിന്റ് ് ഒഴിപൊകീ എംല്ലാാ അം�ങ്ങളുംം  
ഏപൊതങ്കിിലുംപൊമാാരു സ്റ്റാന്റ്ിം�് കീമ്മീിറ്റിയംില് 
അം�മാാണ്. പ്രാസ്വിഡിന്റ്് എംല്ലാാ സ്റ്റാന്റ്ിം�് 
കീമ്മീിറ്റികീളിിലുംം ദ്ദേവാട്ട്വകീാശം  ഇല്ലാാത്ത് 
അനൗദ്ദേദ്യാ�ികീ അം�മാാണ്. സ്റ്റാന്റ്ിം�് 
കീമ്മീിറ്റികീള് �ാസ്സാാക്കുന്ന ഓദ്ദേരിാ പ്രാദ്ദേമായംവും 
�ഞ്ചാായംത്ത്ിപൊന്റ് അടുത്ത് ദ്ദേയംാ�ത്ത്ില് 
സ്വമാര്പ്പ്ിദ്ദേക്കാണ്ടിതാണ്. ആവശയപൊമാങ്കിില് 
പ്രാദ്ദേമായംം ദ്ദേഭദ്�തി പൊ�യ്യാന് �ഞ്ചാായംത്ത്് 
ഭരിണസ്വമാിതിക്കാ്  അധികീാരിമുണ്ടി്. തദ്ദേ�ശ 
സ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�നത്ത്ില് നിക്ഷിപ്ത
മാായംിട്ടു� മുഴുവന് ചുമാതലകീളുംം വിവിധ 
സ്റ്റാന്റ്ിം�്  കീമ്മീിറ്റികീള്ക്കാായംി വിഭജിച്ചു 
നല്കീിയംിരിിക്കുന്നു. അതു പൊകീാണ്ടി് തപൊന്ന 
ഒരു തദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�നത്ത്ി
പൊന്റ് ചുമാതലകീള് നിറിദ്ദേവദ്ദേറ്റണ്ടിത് വിവിധ 
സ്റ്റാന്റ്ിം�് കീമ്മീിറ്റികീളിിലൂപൊടിയംാണ്. ഓദ്ദേരിാ 
സ്റ്റാന്റ്ിം�് കീമ്മീിറ്റിയുംം സ്വവതന്ത്ര സ്വംവിധാ
നങ്ങളില്ലാ അവയ്ക്ക്് സ്വവതന്ത്ര അധികീാരിങ്ങ
ളുംംഇല്ലാ. ഭരിണ സ്വമാിതിക്കു ദ്ദേവണ്ടിി, നിയംമാ 
പ്രാകീാരിം നല്കീപൊപ്പ്ട്ട് ചുമാതലകീള് ഓദ്ദേരിാ 
സ്റ്റാന്റ്ിം�് കീമ്മീിറ്റിയുംം നിര്വഹിക്കുദ്ദേ�ാള് 
ഭരിണസ്വംവിധാനം കീാരിയക്ഷമാമാാകുന്നു.

ധനകീാരിയ സ്റ്റാന്റ് ിം�് കീമ്മീിറ്റിയുംപൊടി 
പൊ�യംര്മാാന് �ഞ്ചാായംത്ത്ിപൊന്റ് കൈവസ്വ് പ്രാ
സ്വിഡിന്റ്ാണ്. 30.10.2010 പൊല 2405 ന�ര് 
അസ്വാധാരിണ �സ്വറ്റായംി വിജ്ഞാാ�നം 
പൊ�യ്ത 30.10.2010  പൊല സ്വ.ഉ(�ി) 244/2010/ത.
സ്വവ.ഭ.വ ന�ര് ഉത്ത്രിവ് പ്രാകീാരിം 2010 പൊല 
ദ്ദേകീരിളി �ഞ്ചാായംത്ത്് രിാജ്  സ്റ്റാന്റ്ിം�് കീമ്മീിറ്റി 
�ട്ട്ങ്ങളിില് �ട്ട്ം 3  എം കീളുംപൊടി മൂന്നാം ഉ��
ട്ട്ത്ത്ിനു ദ്ദേഭദ്�തി വരുത്തുകീയുംമുണ്ടിായംി. 
ഈ ദ്ദേഭദ്�തി പ്രാകീാരിം  2010 പൊല പൊതരി
പൊഞ്ഞടുപ്പ്ിനു ദ്ദേശഷം ആദ്യമാായംി കൈവസ്വ് 
പ്രാസ്വിഡിന്റ് ് സ്ഥാനം  സ്ത്രീീകീള്ക്കാായംി 
സ്വംവരിണം പൊ�യ്തിട്ടു� ഗ്രാാമാ/ദ്ദേബ്ലിാക്കാ് 
�ഞ്ചാായംത്തുകീളിില് സ്ത്രീീകീള്ക്കാാണ്. ദ്ദേക്ഷമാ
കീാരിയ സ്റ്റാന്റ്ിം�് കീമ്മീിറ്റിയംിപൊല  പൊ�യംര്മാാന് 
സ്ഥാനം, കൈവസ്വ് പ്രാസ്വിഡിന്റ് ് സ്ഥാനം  
സ്ത്രീീകീള്ക്കാായംി സ്വംവരിണം പൊ�യ്തിട്ട്ില്ലാാ
ത്ത് ഗ്രാാമാ/ദ്ദേബ്ലിാക്കാ് �ഞ്ചാായംത്തുകീളിില് 
വികീസ്വനം, ആദ്ദേരിാ�യവിദ്യാഭയാസ്വവും എംന്നീ 
2 സ്റ്റാന്റ്ിം�് കീമ്മീിറ്റികീളുംപൊടി പൊ�യംര്മാാന് 
സ്ഥാനവും വനിതകീള്ക്കാാണ്.

കൈവസ്വ് പ്രാസ്വിഡിന്റ് ് സ്ഥാനം സ്ത്രീീ
കീള്ക്കാായംി സ്വംവരിണം പൊ�യ്തിട്ടു� ജില്ലാാ 

�ഞ്ചാായംത്തുകീളിില് പൊ�ാതുമാരിാമാത്ത്്, ദ്ദേക്ഷ
മാകീാരിയം എംന്നീ 2 സ്റ്റാന്റ്ിം�് കീമ്മീിറ്റികീളിിപൊല 
പൊ�യംര്മാാന് സ്ഥാനങ്ങളുംം അല്ലാാത്ത് സ്ഥ
ലങ്ങളിില് വികീസ്വനം, ദ്ദേക്ഷമാം, ആദ്ദേരിാ�യ 
വിദ്യാഭയാസ്വം എംന്നീ 3 സ്റ്റാന്റ്ിം�് കീമ്മീിറ്റി
കീളുംപൊടി പൊ�യംര്മാാന് സ്ഥാനങ്ങളുംം സ്ത്രീീകീള്
ക്കാായംി സ്വംവരിണം പൊ�യ്തിട്ടുണ്ടി്. �ഞ്ചാാ
യംത്ത്് ഭരിണസ്വമാിതി ആദ്യമാായംി പൊതരി
പൊഞ്ഞടുപ്പ്ിലൂപൊടി നിലവില് വന്നു കീഴിഞ്ഞ 
ദ്ദേശഷം പ്രാസ്വിഡിന്റ് ്, കൈവസ്വ് പ്രാസ്വിഡിന്റ് ് 
പൊതരിപൊഞ്ഞടുപ്പ്് കീഴിഞ്ഞാല് അടുത്ത് കീമ്മീി
റ്റിയംില് ഓദ്ദേരിാ സ്റ്റാന്റ്ിം�് കീമ്മീിറ്റിയംിലുംം 
പൊ�യംര്മാാന് ഉള്പൊപ്പ്പൊടി ആപൊകീ അം� 
സ്വംഖയ എംത്രിയംാപൊണന്നും തീരുമാാനിദ്ദേക്കാ
ണ്ടിതാണ്. ഇപ്രാകീാരിം ഒരിിക്കാല് തീരുമാാ
നിക്കാപൊപ്പ്ട്ട് അം�സ്വംഖയ ആ കീമ്മീിറ്റിയുംപൊടി 
കീാലയംളിവില് ദ്ദേഭദ്�തി പൊ�യ്യാന്കീഴിയംില്ലാ. 
കൂടിാപൊത പ്രാസ്വിഡിന്റ്്, കൈവസ്വ് പ്രാസ്വിഡിന്റ്് 
ഒഴിപൊകീ പൊതരിപൊഞ്ഞടുക്കാപൊപ്പ്ട്ട് ബാാക്കാി അം�
ങ്ങളിില് നിന്നും ഓദ്ദേരിാ സ്റ്റാന്റ്ിം�് കീമ്മീിറ്റിയംി
ദ്ദേലക്കും നിശ്ചിയംിക്കാപൊപ്പ്ടുന്ന അം�സ്വംഖയ 
ഏകീദ്ദേദ്ശം തുലയമാായംിരിിക്കാണം. ഒരു സ്റ്റാ
ന്റ്ിം�് കീമ്മീിറ്റി അം�ത്ത്ിന് ഒദ്ദേരി സ്വമായംം 
ഒന്നിലധികീം കീമ്മീിറ്റിയംില് അം�മാാവാനും 
കീഴിയംില്ലാ.
ഗ്രോെപഞ്ചാോയത്തി് സ്റ്റോ�ിം�് 
കമ്മിി�ികളുംനെട ചുെതി�കള്

ധാ�കോര്യയ സ്റ്റോ�ിം�് കമ്മിി�ി
ഗ്രാാമാ�ഞ്ചാായംത്ത്ിപൊല ധനകീാരിയ സ്റ്റാ

ന്റ് ിം�് കീമ്മീിറ്റിക്കാ് ദ്ദേകീരിളി �ഞ്ചാായംത്ത്് 
രിാജ് നിയംമാം 162 എം(1) വകുപ്പ്് പ്രാകീാരിം 
ധനകീാരിയം,  നികുതി, അക്കാൗണ്ടിിം�് , 
ഓഡിിറ്റ്, ബാഡി്ജറ്റ്, പൊ�ാതുഭരിണം, നികുതി 

സ്വംബാന്ധിിച്ചി അപ്പ്ീല്, മാറ്റ് സ്റ്റാന്റ്ിം�് കീമ്മീി
റ്റികീള്ക്കാ് നല്കീിയംിട്ട്ില്ലാാത്ത് വിഷയംങ്ങള് 
എംന്നിവയംാണ്.

വിികസ്�കോര്യയ സ്റ്റോ�ിം�് 
കമ്മിി�ി

വികീസ്വന ആസൂത്രിണം, സ്വാമൂഹയവും 
സ്വാ�ത്ത്ികീവുമാായം. പ്ലാാനിം�്, പൊസ്പഷയല് 
പ്ലാാനിം�് ,  കൃഷി, മാണ്ണ് സ്വംരിക്ഷണം, 
സ്വാമൂഹയ വനവത്കീരിണം, മൃ�സ്വംരിക്ഷണം, 
ക്ഷീരിവികീസ്വനം, പൊ�റുകീിടി ജലദ്ദേസ്വ�നം, 
മാത്സയബാന്ധിനം, പൊ�റുകീിടിവയവസ്വായംം, 
പൊ�ാതുമാരിാമാത്ത്്, �ാര്പ്പ്ിടി സ്വൗകീരിയം, 
പൊകീട്ട്ിടിനിര്മ്മീാണങ്ങളുംപൊടി നിയംന്ത്രണം, 
കൈവദ്ുതി എംന്നീ ചുമാതലകീള്.

റ്റോക്ഷ്യെകോര്യയ സ്റ്റോ�ിം�് കമ്മിി�ി
  �ട്ട്ികീജാതി, �ട്ട്ികീ വര്ഗ്ഗ വികീസ്വനം, 

സ്ത്രീീകീളുംപൊടിയുംം കുട്ട്ികീളുംപൊടിയുംം വികീസ്വനം, 
സ്വാമൂഹയദ്ദേക്ഷമാം, സ്വാമൂഹയസുംരിക്ഷാപ്രാവര്
ത്ത്നം, ദ്ദേ�രിി �രിിഷ്കാരിണം, ദ്ാരിിദ്രയനിര്
മ്മീാര്ജനം, പൊ�ാതുവിതരിണം, സ്വമ്പ്രദ്ായംം 
തുടിങ്ങിയംവയംാണ് ദ്ദേക്ഷമാകീാരിയസ്റ്റാന്റ്ിം�്  
കീമ്മീിറ്റിയുംപൊടി ചുമാതല. 

ആറ്റോര്യോ�യവും വിിദിയോഭയോസ്വും 
സ്റ്റോ�ിം�് കമ്മിി�ി

പൊ�ാതുജനാദ്ദേരിാ�യവും, ശു�ീകീരിണം, 
ശു ദ്ധ ജ ല വ ി തരി ണ ം ,  അ ഴു ക്കു � ാ ല് 
�രിിസ്ഥിതി,  വിദ്യാഭയാസ്വം ,  കീലയുംം 
സ്വംസ്കാാരിവും വിദ്ദേനാദ്ം തുടിങ്ങിയംവയംാണ് 
ആദ്ദേരിാ�യ വിദ്യാഭയാസ്വ സ്റ്റാന്റ്ിം�് കീമ്മീിറ്റി
യുംപൊടി ചുമാതല
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റ്റോ�ോക്ക്് പഞ്ചാോയത്തി് സ്റ്റോ�ിം�് 
കമ്മിി�ികളുംനെട ചുെതി�കള്

ധാ�കോര്യയ സ്റ്റോ�ിം�് കമ്മിി�ി
ധനകീാരിയം, അക്കാൗണ്ടിിം�്, ഓഡിിറ്റ്, 

ബാഡി്ജറ്റ്, പൊ�ാതുഭരിണം മാറ്റ് സ്റ്റാന്റ്ിം�് 
കീമ്മീിറ്റികീള്ക്കു നല്കീിയംിട്ട്ില്ലാാത്ത് വിഷയം
ങ്ങള് എംന്നിവയംാണ്.

വിികസ്� സ്റ്റോ�ിം�് കമ്മിി�ി
വികീസ്വന ആസൂത്രിണവും, സ്വാമൂഹയവും, 

സ്വാ�ത്ത്ികീവുമാായം പ്ലാാനിം�്, കൃഷി, മൃ�
സ്വംരിക്ഷണം,മാത്സയബാന്ധിനം, പൊ�റുകീിടി 
വയവസ്വായംം, പൊ�ാതുമാരിാമാത്ത്്, �ാര്പ്പ്ിടി 
സ്വൗകീരിയം, കൈവദ്ുതി എംന്നിവയംാണ്.

റ്റോക്ഷ്യെകോര്യയസ്റ്റോ�ിം�് കമ്മിി�ി
�ട്ട്ികീജാതി �ട്ട്ികീവര്ഗ്ഗ വികീസ്വനം, സ്ത്രീീ

കീളുംപൊടിയുംം കുട്ട്ികീളുംപൊടിയുംം വികീസ്വനം, സ്വാമൂ
ഹയദ്ദേക്ഷമാം, ദ്ാരിിദ്രയ നിര്മ്മീാര്ജനം, പൊ�ാതു
വിതരിണ സ്വമ്പ്രദ്ായംം എംന്നിവയംാണ്.

ആറ്റോര്യോ�യവും വിിദിയോഭയോസ്വും 
സ്റ്റോ�ിം�് കമ്മിി�ി

പൊ�ാതുജനാദ്ദേരിാ�യം, �രിിസ്ഥിതി, 
വ ിദ് യാഭ യാസ്വം,  കീലയുംം സ്വംസ്കാാരിവും 
വിദ്ദേനാദ്വും എംന്നിവയംാണ്.

ജ്യില്ലാോ പഞ്ചാോയത്തി് സ്റ്റോ�ിം�് 
കമ്മിി�ികളുംനെട ചുെതി�കള്

ധാ�കോര്യയ സ്റ്റോ�ിം�് കമ്മിി�ി
ധനകീാരിയം, അക്കാൗണ്ടിിം�്, ഓഡിിറ്റ്, 

ബാഡി്ജറ്റ്, പൊ�ാതുഭരിണം മാറ്റ് സ്റ്റാന്റ്ിം�് 
കീമ്മീിറ്റികീള്ക്കു നല്കീിയംിട്ട്ില്ലാാത്ത് വിഷയം
ങ്ങള് എംന്നിവയംാണ്.

വിികസ്� സ്റ്റോ�ിം�് കമ്മിി�ി
വികീസ്വന ആസൂത്രിണവും, സ്വാമൂഹയവും, 

സ്വാ�ത്ത്ികീവുമാായം പ്ലാാനിം�്, കൃഷി, മൃ�
സ്വംരിക്ഷണം, മാത്സയബാന്ധിനം, പൊ�റുകീിടി 
വയവസ്വായംം, കൈവദ്ുതി എംന്നിവയംാണ്.

നെപോതുെര്യോെത്തി്  
സ്റ്റോ�ിം�് കമ്മിി�ി

പൊ�ാതുമാരിാമാത്ത്ാണ്, പൊ�ാതുമാരിാമാത്ത്് 
സ്റ്റാന്റ്ിം�് കീമ്മീിറ്റിയുംപൊടി ചുമാതല.

ആറ്റോര്യോ�യവും വിിദിയോഭയോസ്വും  
സ്റ്റോ�ിം�് കമ്മിി�ി

പൊ�ാതുജനാദ്ദേരിാ�യം, വിദ്യാഭയാസ്വം 
എംന്നിവയംാണ്.

 റ്റോക്ഷ്യെകോര്യയ സ്റ്റോ�ിം�് കമ്മിി�ി
�ട്ട്ികീജാതി ,�ട്ട്ികീ വര്ഗ്ഗ വികീസ്വനം, 

�ാര്പ്പ്ിടിം, സ്ത്രീീകീളുംപൊടിയുംം കുട്ട്ികീളുംപൊടിയുംം 
വികീസ്വനം, സ്വാമൂഹയദ്ദേക്ഷമാം എംന്നിവ
യംാണ്.

ഒരു തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�ന
ത്ത്ിപൊന്റ് ഓദ്ദേരിാ വിഷയംത്ത്ിലുംമു� ഭരിണ
�രിമാായം കീാരിയങ്ങള് ആ തദ്ദേ�ശ സ്ഥാ�
നത്ത്ിപൊല ആ വിഷയംവുമാായംി ബാന്ധിപൊപ്പ്ട്ട് 
സ്റ്റാന്റ് ിം�് കീമ്മീിറ്റി വിശദ്മാായംി �ര്ച്ചി 
പൊ�യ്യപൊപ്പ്ട്ട് ദ്ദേശഷം �ാസ്സാാക്കുന്ന പ്രാദ്ദേമായംം  
അടുത്ത് �ഞ്ചാായംത്ത്് ദ്ദേയംാ�ത്ത്ില് ഹാജ
രിാക്കുന്നുപൊവങ്കിില്  കീമ്മീിറ്റിദ്ദേയംാ�ങ്ങള്ക്കാ്  
കൂ ടു ത ല്  സ്വ മായം ല ാ ഭ വു ം  കൃ ത യ ത യും ം 
കൈകീവരിിക്കാാനാകുന്നതാണ്. കൂടിാപൊത 
ആക്റ്റ്ിലുംം നല്കീപൊപ്പ്ട്ട് അധികീാരിവും ചുമാ
തലകീളുംം ഓദ്ദേരിാ സ്റ്റാന്റ് ിം�് കീമ്മീിറ്റിയുംം 
നിറിദ്ദേവറ്റുന്നുപൊവങ്കിില് മാാത്രിദ്ദേമാ തദ്ദേ�ശ 
സ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങളുംപൊടി ഭരിണം 
കീാരിയക്ഷമാമാാകുകീയുംള്ളൂ. ഓദ്ദേരിാ തദ്ദേ�ശ സ്വവ
യംംഭരിണ സ്ഥാ�നത്ത്ിപൊന്റ്യുംം ഭൂരിിഭാ�ം 
പ്രാവര്ത്ത്നങ്ങളുംം സ്റ്റാന്റ്ിം�് കീമ്മീിറ്റികീള്
ക്കാായംി വീതിച്ചു നല്കീപൊപ്പ്ട്ട്ിരിിക്കുകീയംാണ്. 
ഓദ്ദേരിാ സ്റ്റാന്റ്ിം�് കീമ്മീിറ്റിയുംം കീാരിയക്ഷമാത
ദ്ദേയംാപൊടി പ്രാവര്ത്ത്ിച്ചിാല് മാാത്രിദ്ദേമാ തദ്ദേ�ശ 
സ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങളുംപൊടി ഭരിണം 
മാികീവുറ്റതാകുകീയുംള്ളൂ എംന്ന ഉത്ത്മാദ്ദേബാാ
ധയദ്ദേത്ത്ാപൊടി  കീമ്മീിറ്റികീള് പ്രാവര്ത്ത്ിദ്ദേക്കാ
ണ്ടിതാണ്.                                           1              

(സേ�ഖ�ൻ മെവള്ളിിസേനഴിി ഗ്രാാെപ്യൂഞ്ചാായംത്്ത് 
മെ�ഡ്ക്ലര്ക്്ക ആണ്)
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ഭൗതികീ ദ്ദേലാകീദ്ദേത്ത്ക്കാ് മാനുഷയജീവിത
പൊത്ത് ബാന്ധിിപ്പ്ിക്കുന്ന �ാലമാാണ് 

പൊമാാകൈബാല്, ദ്ദേകീരിളിത്ത്ില് പൊമാാകൈബാല് 
ദ്ദേഫാണ് ദ്ദേസ്വവനം ആരിംഭിച്ചി് 25 വര്ഷം 
�ിന്നിടുദ്ദേ�ാള്, സ്മാാര്ട്ട്്  ദ്ദേഫാണിപൊന്റ് ജീവ
നാഡിിയംായംി, മാനുഷയ ജീവിതത്ത്ിപൊന്റ് ഒഴി
ച്ചുകൂടിാനാവാത്ത് അവസ്ഥയംായംി ആപ്പുകീള് 
�രിിണമാിച്ചിിരിിക്കുന്നു. പൊമാാകൈബാലിപൊന്റ് ആരിം
ഭഘട്ട്ത്ത്ില്, ദ്ദേ�ാക്കും കീറിന്സ്വി കീാല്ക്കു
ദ്ദേലറ്ററുമാായംി �രിിമാിതപൊപ്പ്ട്ട് പൊമാാകൈബാല് 
ദ്ദേഫാണ് ഇന്ന് കൈവവിധയങ്ങളുംപൊടി മാായംാ 
പ്രാ�ഞ്ചാമാാണ് സൃഷ്ടിിച്ചിിട്ടു�ത്. ദ്ദേഫാണ്, 
ടിാബാ്, വാച്ചി് ദ്ദേ�ാലും� പൊമാാകൈബാല് ഉ�കീരി
ണത്ത്ില് പ്രാവര്ത്ത്ിക്കുവാന് രൂ�കീല്പ്പ്ന 
പൊ�യ്തിരിിക്കുന്ന ഒരു കീ�ൂട്ട്ര് ദ്ദേപ്രാാഗ്രാാമാാണ് 
പൊമാാകൈബാല് ആപ്പുകീള് .

ഇന്നനെത്തി അവിസ്ഥാ
 എംളുംപ്പ്ത്ത്ിനും  സ്വമായം  ലാഭത്ത്ിനും 

കീാരി യക്ഷമാത,  വ യക്തി�ത സ്വൗകീരിയ
ങ്ങള്,പുതിയം ഉല്പന്ന കൈവവിദ്ധയങ്ങള് 
അനുഭവിക്കുന്നതിനും, ആശയംവിനിമായം 
സ്വമ്പൂഷ്ടിതക്കും ദ്ദേവണ്ടിി  ആപ്പുകീളിില് 
വിഹരിിക്കുന്ന ദ്ദേലാകീപൊത്ത്യംാണ് നാം 
കീാണുന്നത് ,"എംല്ലാാം പൊ�ാടിിയംിടിക്കു�ില് 
കീടിലാസ്വ് രിഹിതമാായംി "എംന്ന മുദ്രാവാകീയം 
സ്വര്ക്കാാറും മാറ്റ് സ്വവകീാരിയ ഏജന്സ്വികീളുംം 
ഏപൊറ്റടുത്ത്ദ്ദേതാപൊടി ആപ്പുകീള് സ്വ�ന്ന
മാായംി.  സ്വാധാരിണ പൊമാാകൈബാല് ദ്ദേഫാണ് 
ഉ�ദ്ദേയംാ�ിക്കുന്നവര് 85% സ്വമായംവും 
ആപ്പുകീളിില് പൊ�ലവഴിക്കുന്നു.2017 ല് 
178 മാിലയണ് ജനങ്ങളിാണ് ദ്ദേലാകീപൊത്ത് 
വിവിധ ആപ്പുകീള് ഉ�ദ്ദേയംാ�ിച്ചിപൊതങ്കിില് 

2021 ല് ഇത് 45% വളിര്ച്ചി ദ്ദേനടിി 258 
ബാില്ലായണ് ആയംി വര്ധിച്ചു. ദ്ദേലാകീത്ത്് 3 തരിം 
ആപ്പുകീളിാണു�ത്. ഒന്ന് ഐ ദ്ദേഫാണില് 
ഉ�ദ്ദേയംാ�ിക്കുന്നത് മാപൊറ്റാന്ന് ആന്ദ്ദേ�ാ
യംിഡി് ദ്ദേഫാണുകീളിിലുംം മൂന്നാമാദ്ദേത്ത്ത് ഇവ 
രിണ്ടിിലുംം ഉ�ദ്ദേയംാ�ിക്കാാന് സ്വാധിക്കുന്ന 
തരിത്ത്ിലും� ആപ്പുകീളുംമാാണ് . ഇന്ന്  442 
ദ്ശലക്ഷം ആപ്പുകീള്  ദ്ദേലാകീത്തുണ്ടി്. 
ഓദ്ദേരിാ മാാസ്വവും 30000 ത്ത്ിലധികീം പുതിയം 
ആപ്പുകീള് ഈ �ണത്ത്ിദ്ദേലക്കാ് കൂടിിദ്ദേച്ചിരു
കീയുംം പൊ�യ്യുന്നു. നമ്മുപൊടി ജീവിതത്ത്ിപൊന്റ് 
ഭാ�മാായം പൊമാാകൈബാല്ദ്ദേഫാണിലൂപൊടി പൊ�പൊട്ട്
ന്നു� വിവരിങ്ങള്ക്കും ,ആവശയങ്ങള്ക്കും, 
വിനിമായംത്ത്ിനും, ദ്ദേജാലിഭാരിം ലഘൂകീരിിക്കു
ന്നതിനും, കീാരിയക്ഷമാത വര്ദ്ധിക്കുന്നതിനും, 
ഉല്പ്പ്ാദ്നക്ഷമാത വര്ധിപ്പ്ിക്കുന്നതിനും 

ആപ്പുകീള് ആപ്പ്ാക്കുന്നി ദ്ദേ�ാകീം
 ടി. ഷ്ോഹുൽ ഹാെീദി്
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ആപ്പ്് ഒരു സ്വംസ്കാാരിമാായംി വളിര്ന്നു �ന്ത 
ലിച്ചു.  ജനങ്ങള് 88% പൊമാാകൈബാല് ആപ്പു
കീളിിലുംം 12% പൊവബാ്കൈസ്വറ്റുകീളിിലുംമാാണ് 
സ്വമായംം പൊ�ലവഴിക്കുന്നത്. സ്വാധാരിണ
ക്കാാരിന് ഒരു ദ്ിവസ്വം 9 ആപ്പുകീള് എംങ്കിിലുംം 
ഉ�ദ്ദേയംാ�ിക്കുന്നു 30 എംണ്ണം മാാസ്വത്ത്ില് 
ഉ�ദ്ദേയംാ�ിക്കുന്നു. ഗൂ�ിള് മാാപ്പ്ിന് മുമ്പു� 
ജീവിതം ഓര്മ്മീിക്കാാപൊന സ്വാധിക്കുന്നില്ലാ.  
ദ്ിവസ്വവും മാനുഷയന് 50 തവണപൊയംങ്കിിലുംം 
ആപ്പുകീള് തുറിക്കുന്നു. ആപ്പ്ിള് ദ്ദേസ്റ്റാറിിപൊല 
21.92 % വും ഗൂ�ിള് ദ്ദേപ്ലാ ദ്ദേസ്റ്റാറിിപൊല 22.96 
% ആപ്പുകീളുംം സ്വൗജനയമാായംതിനാല് ആപ്പു
കീളിിദ്ദേലക്കാ്  ജനങ്ങള് അതിദ്ദേവ�ം സ്വഞ്ചാ
രിിക്കുന്നു.2010 ല് അദ്ദേമാരിിക്കാന് ഡിയംലക്ട് 
പൊസ്വാകൈസ്വറ്റി 'ദ്ദേവര്ഡി് ഓഫ് ദ്ി ഇയംര് 
'ആയംി ആപ്പ്ിപൊന �ട്ട്ികീപൊപ്പ്ടുത്ത്ിയംദ്ദേതാപൊടി 
ആപ്പുകീള്ക്കാ് വന്  കുതിച്ചു�ാട്ട്ം ഉണ്ടിായംി 
കീണ്ണിമാ�ിമ്മീി തുറിക്കുന്നതിപൊന്റ് 400 ഇരിട്ട്ി 
ദ്ദേവ�തയംില് പ്രാതികീരിിക്കുന്ന 5G, അഞ്ചാാം 
തലമുറി പൊനറ്റ് കീണക്ഷപൊന്റ് കീാലത്ത്് 20 
മുതല്  100 ഇരിട്ട്ി ദ്ദേവ�ത്ത്ില് വിവരിങ്ങള് 
ലഭിക്കുന്ന ഘട്ട്ത്ത്ില് ആപ്പുകീള് ശരിദ്ദേവ
�ത്ത്ിലാണ് മാനുഷയപൊന കീീഴടിക്കുന്നത്. 
"ഭാവന ബുദ്ധിയും�വര്ക്കാാണ് "എംന്ന 
ഐന്സ്റ്റിപൊന്റ് ആപ്തവാകീയം അനവാര്ത്ഥ്യ
മാാക്കുന്ന �ലനങ്ങളിാണ് ആപ്പുകീളുംപൊടി 
ദ്ദേലാകീത്ത്് നടിക്കുന്നത്.1950 ല് ഒരു ദ്ദേകീാടിി 
ജനസ്വംഖയയും� ന�രിങ്ങള് നൂദ്ദേയംാര്ക്കാ്, 
ദ്ദേടിാക്കാിദ്ദേയംാ മാാത്രിമാായംിരുപൊന്നങ്കിില് ഇന്ന് 
അത് 30തില്  അധികീമാാണ്. അതിദ്ദേവ�ം 
വികീസ്വിക്കുന്ന ദ്ദേലാകീദ്ദേത്ത്ാപൊടിാപ്പ്ം നപൊമ്മീ 
സ്വഞ്ചാരിിക്കുവാന് ആപ്പുകീള് �രിയാപ്തമാാക്കു
ന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതല് വിവരിദ്ദേശഖരിണം 

ഉ�വരിാണ് വലിയം സ്വ�ന്നരും സ്വവാധീന
ശക്തിയും� വരുപൊമാന്നതിനാല് വലിയം കീിടി
മാത്സരിമാാണ് ആപ്പ്ിപൊന്റ്  ദ്ദേലാകീത്ത്് നമുക്കാ് 
കീാണാന് സ്വാധിക്കുന്നത്. കുട്ട്ികീളിാണ് മാനു
ഷയപൊന്റ് അച്ഛ്ന് (The child is the father 
of the man)

 എംന്ന വിലയം ദ്ദേവര്ഡി്സ്വ് വര്ത്ത്ിപൊന്റ്  
അഭിപ്രാായംം ശരിിയംായംി പുലര്ന്ന് കുട്ട്ികീളുംം 
യുംവാക്കാളുംമാാണ് ആപ്പ്ിപൊന്റ്  ദ്ദേലാകീത്ത്് 
ഏറ്റവും കൂടുതല് സ്വമായംം പൊ�ലവഴിക്കു

ന്നവര്. പൊമാാകൈബാല്ദ്ദേഫാണ് നമ്മുപൊടി 
ജീവ ിതപൊത്ത് കീീഴ ്പൊപ്പ്ടുത്ത്ിപൊയംങ്കിില് 
ആപ്പുകീള് അത് പുതിയം തലത്ത്ിദ്ദേലക്കാ് 
എംത്ത്ിച്ചു. ദ്ദേവ�ത, ലഘൂകീരിണം,വയക്തിതവം 
എംന്നിവയംില് അധിഷ്ഠിിതമാായംി ആപ്പുകീള് 
ദ്ദേലാകീജനതപൊയം ആശ്ചിരിയപൊപ്പ്ടുത്തുകീയുംം  
അത്ഭുതപൊപ്പ്ടുത്തുകീയുംം പൊ�യ്യുന്ന ഘട്ട്
ത്ത്ില് ആപ്പ്ിദ്ദേനാപൊടിാപ്പ്ം  ജീവിക്കുകീ എംന്ന 
സ്വാമൂഹയ വിദ്യാഭയാസ്വം കീരിസ്ഥമാാദ്ദേക്കാണ്ടി
തായംിട്ടുണ്ടി്.

സ്വകോര്യയതി �ഷ്ടനെ�ടുന്നും
പൊവബാ്കൈസ്വറ്റിദ്ദേനക്കാാള് കീ�ൂട്ട്റിി

പൊനക്കാാള് എംളുംപ്പ്ത്ത്ില് പൊമാാകൈബാല് 
ആപ്പ്ിലൂപൊടി വിവരിങ്ങള് ദ്ദേശഖരിിക്കുവാന്  
സ്വാധിക്കുന്നതിനാല് എംളുംപ്പ്ത്ത്ിനും  
സ്വമായംം ലാഭത്ത്ിനും ശ്രൃംമാിച്ചി് എംല്ലാാ സ്വവകീാ
രിയതയുംം നഷ്ടിപൊപ്പ്ട്ടു ദ്ദേ�ാകുന്ന കീാഴ്ചയംാണ് 
പൊമാാകൈബാല് ആപ്പ്ിലൂപൊടി കീാണുന്നത്. 
എംല്ലാാം ചൂപൊ�ടുക്കുന്ന സ്വവഭാവം ആപ്പു
കീള്ക്കുണ്ടി്.മുന് നിരിയംില് നില്ക്കുന്ന 
95% ആന്ദ്ദേ�ായം്ഡി് ആപ്പുകീളുംം,80 % 
ആപ്പ്ിള് ഐദ്ദേഫാണ് ആപ്പുകീളുംം അ�കീ
ടികീാരിികീളിാണ്. ആപ്പുകീള് �ില അനു
വാദ്ങ്ങള് ദ്ദേ�ാദ്ിക്കും നിര്ദ്ദേദ്ാഷകീരിമാല്ലാ 
എംന്ന് വി�ാരിിച്ചി് എംല്ലാാത്ത്ിനും അനുവാദ്ം 
പൊകീാടുത്ത്ാല്  സ്വവകീാരിയത നഷ്ടിപൊപ്പ്ട്ട്വരിായംി 
നാം മാാറുന്നു. സ്റ്റീവ് ദ്ദേജാബാ്സ്വിപൊന്റ് അഭിപ്രാാ
യംത്ത്ില് മാാനവ വികീസ്വന സൂ�ികീയംില് 
നവ രിീതികീളിാണ് ഒരു ദ്ദേനതാവിപൊനയുംം 
അനുയംായംിദ്ദേയംയുംം ദ്ദേവര്തിരി ിക്കുന്നത് 
എംന്നതിനാല് പുതിയം രിീതികീള് ഉ� 
ആപ്പുകീള് തലങ്ങുംംവിലങ്ങുംം സുംരിക്ഷിതതവ
വും സ്വവകീാരിയതയുംം ദ്ദേനാക്കാാപൊത നിര്ബാാധം 
പ്രാതയക്ഷപൊപ്പ്ടിാന് തുടിങ്ങി, ആപ്പുകീള് നാം 
സ്വവീകീരിിക്കുദ്ദേ�ാള് രിണ്ടുവട്ട്ം ആദ്ദേലാ�ി
ക്കാണം കൈ�നയുംപൊടി 54 ആപ്പുകീള് രിാജയ
സുംരിക്ഷപൊയം ബാാധിക്കുന്നതിനാല്  ഇന്തയ 
നിദ്ദേരിാധിച്ചിത് കീഴിഞ്ഞദ്ിവസ്വമാാണ്. 2020 
ന് ദ്ദേശഷം  385 കൈ�നീസ്വ്  ആപ്പുകീളിാണ് 
ഇന്തയ ഇത്ത്രിത്ത്ില് നിദ്ദേരിാധിച്ചിത് എംന്ന് 
കീാണുദ്ദേ�ാള് രിാജയസുംരിക്ഷക്കാ് തപൊന്ന 
ഭീഷണിയംായംി ആപ്പുകീള് മാാറുന്നു എംന്നതി
പൊന്റ് പൊതളിിവാകുന്നു. 82 ദ്ദേകീാടിിയംിലധികീം 
ഇന്റ്ര്പൊനറ്റ് ഉ�ദ്ദേയംാ�ിക്കുന്ന ഇന്തയയംില് 
44.48 ദ്ദേകീാടിിയുംം ദ്ദേസ്വാഷയല് മാീഡിിയം 
ഉ�ദ്ദേയംാ�ിക്കുകീയുംം ശരിാശരിി ദ്ിവസ്വം 2.25 
മാണിക്കൂര് ദ്ദേസ്വാഷയല് മാീഡിിയംയംില് �ിലവ
ഴിക്കുകീയുംം പൊ�യ്യുന്നു എംന്ന് കീാണുദ്ദേ�ാള് 
വയക്തി സുംരിക്ഷിതതവം ഉറിപ്പുവരുദ്ദേത്ത്ണ്ടി 
ഒരു ദ്ദേമാഖലയംായംി പൊമാാകൈബാല് ആപ്പ്് 


ചെവാബ്് ബൈസറ്റിില്  നിന്ന്്  
ചെമിാബൈബ്ല് ആപ്പുകള് 

സവീകരിക്കുംന്ന്തി് ഒഴിിവാാക്കാി, 
അംനുവാാ�ം നല്കുശേ�ാള് 
ശ്രദ്ധീിച്ച്് ഏതി് വാിവാരവുംം 

�ങ്കുചെവാക്കുംശേ�ാള്  സൂഷ്മതി 
പു�ര്ത്തി ഇടചെ�ശേടണ്ടി ഒരും 
ശേമിഖ�യായി ചെമിാബൈബ്ല് 

ആപ്പുകളുചെട ശേ�ാകം മിാറിിയതി് 
നാം  ഓശേരാരുംത്തരുംം 

ഉള്ചെക്കാാശേള്ളണ്ടിതിായിട്ടുണ്ടി്
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നിര്മാാണദ്ദേമാഖല മാാറിിയംിരിിക്കുന്നു. ദ്ദേകീരിളി
ത്ത്ിപൊല പൊമാാകൈബാല് സ്വാന്ദ്രീത 100 ദ്ദേ�ര്ക്കാ് 
95.7 ആയംതിനാലുംം 2018 ല് 280 കൈസ്വബാര് 
ദ്ദേകീസുംകീളിില് ഉ� ദ്ദേകീരിളിത്ത്ില്  2021 ല് 
അത് 903 ആയംി വര്ദ്ധിച്ചി  ഒരു വലിയം 
ഭീഷണി നമുക്കാ് മുന്�ില് നിലനില്ക്കുന്നു.
ആന്ദ്ദേ�ായം്ഡി് ദ്ദേഫാണില് നിന്നും 61% 
വിവരി ദ്ദേ�ാര്ച്ചിയുംം ആപ്പ്ിള് ഐദ്ദേഫാണ് 
നിന്ന് 36% വിവരി ദ്ദേ�ാര്ച്ചിയുംം ഉണ്ടിായംി 
എംന്നത് ഇതിദ്ദേനാടി് കൂട്ട്ി ദ്ദേ�ര്ത്ത്് വായംി
ക്കാാവുന്നതാണ്.

29 ശതമാാനം പൊമാാകൈബാല് ആപ്പുകീള് 
മാാത്രിദ്ദേമാ  ശരിിയംായം �രിിദ്ദേശാധനകീള്ക്കാ് 
ദ്ദേശഷം പുറിത്തു വരുന്നുള്ളൂ. ഒരു ആപ്പ്് 
പൊമാാകൈബാല് ദ്ദേഫാണില് പ്രാദ്ദേവശിക്കു
ദ്ദേ�ാള്  നാം അറിിദ്ദേഞ്ഞാ അറിിയംാപൊതദ്ദേയംാ 
ഒരു കൂട്ട്ം  �രിസ്വയവും നമ്മീളിിദ്ദേലക്കാ്  കീടിന്നു 
വരുന്നു. നമ്മുപൊടി പൊലാദ്ദേക്കാഷന്, ഇഷ്ടിങ്ങള്, 
വയക്തി�രിമാായം താല്�രിയങ്ങള് എംല്ലാാം 
ആപ്പുകീള്ക്കാ്  പൊ�പൊട്ട്ന്ന് മാനസ്സാിലാകുന്നു. 
സ്വാ�ത്ത്ികീ താല്പരിയം മാാത്രിം മുന്നിര്ത്ത്ി 
ഒളിിച്ചു പൊവച്ചി ഒരു പ്രാവര്ത്ത്ിയുംം ആപ്പുകീളിില് 
ഉണ്ടിാവാന് �ാടിില്ലാ , നമ്മീള് നല്കുന്ന 
വിവരിങ്ങള് ,സ്വദ്ദേന്ദശങ്ങള്, സുംരിക്ഷിതമാാ
യംിരിിക്കാണം .ആന്ദ്ദേ�ായം്ഡി് ദ്ദേഫാണിപൊല 
61% വിവരിങ്ങളുംം  ആപ്പ്ിള് ദ്ദേഫാണിപൊല 
36% വിവരിങ്ങളുംം വിദൂരിമാായം സ്വര്വ്വറിിലാണ് 
സൂക്ഷിക്കുന്നത് .  വ ിവരിങ്ങള് അയംക്കു
ദ്ദേ�ാള്  തപൊന്ന മാാര്ക്കാറ്റിം�് കൈലബ്രറിി
കീളിില് പൊവച്ചി് �രിിദ്ദേശാധിക്കുന്നു കൂടിാപൊത 
2023 ആകുദ്ദേ�ാദ്ദേഴക്കും പൊമാാകൈബാല് ആപ്പ്് 
വയവസ്വായംം അതിപൊന്റ് ഉച്ചിസ്ഥായംിയംില് 
എംത്ത്ി 770 ബാിലയന് യൂദ്ദേറിാ വരുമാാനം 
ഉണ്ടിാക്കും എംന്ന് പ്രാതീക്ഷിക്കുന്നു. എംല്ലാാ 
വിവരിങ്ങളുംം സ്വാമ്പ്രദ്ായംികീമാായും� ഹാര്
ഡി് പൊവയംറിില് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് �കീരിം 
ഇന്റ്ര്പൊനറ്റില് സൂക്ഷിക്കുന്ന കീാലത്ത്് സ്വവ
കീാരിയതയുംം സുംരിക്ഷിതതവവും അടിിസ്ഥാന�
രിമാായം മാനുഷയപൊന്റ് മൂലയങ്ങളിായംി കീണക്കാാ
ക്കാി ആപ്പ്് നിര്മ്മീാതാക്കാള് മാാനുഷികീ 
മൂലയങ്ങള് മുറുപൊകീ �ിടിിദ്ദേക്കാണ്ടിതായംിട്ടുണ്ടി്. 
കുട്ട്ികീളുംപൊടി ജീവന് പൊകീാണ്ടി് �ന്താടിി 153 
ദ്ദേ�രുപൊടി ജീവന് അ�ഹരിിച്ചി ബ്ലൂ പൊവയംില് 
പൊ�യംിം 50 ദ്ിവസ്വം 50 പൊ�യംിമുകീള് കീളിിച്ചി് 
മാനുഷയപൊന്റ് അടിിസ്ഥാന�രിമാായം മൂലയ
ങ്ങള്ക്കാ് വിഘാതം സൃഷ്ടിിച്ചിതും ,ഗൂ�ിള് 
ദ്ദേഫാദ്ദേട്ട്ാസ്വില് രിണ്ടി് കീറുത്ത് വര്�ക്കാാരുപൊടി 
ദ്ദേഫാദ്ദേട്ട്ാ 'പൊ�ാറിില്ലാ' എംന്ന് വിദ്ദേശഷിപ്പ്ിച്ചി്  
ടിാ�് പൊ�യ്തതും നമ്മുപൊടി മു�ില് ആപ്പ്ിപൊന്റ്  
മൂലയ�ുതി വിളിിദ്ദേച്ചിാതി നില്ക്കുന്നു.

ദ്ദേലാകീപൊമാ�ാടുമു� സ്മാാര്ട്ട്്ദ്ദേഫാണ് 

ഉടിമാകീളിില് 85% വും ഉ�ദ്ദേയംാ�ിക്കുന്ന 
ഗൂ�ിള് ,പൊമാാകൈബാല് ആപ്പുകീളിില് കൂടുതല് 
സ്വവകീാരിയത പൊകീാണ്ടി് വരുന്നതിന് തയ്യാറിായംി 
മുദ്ദേന്നാട്ട്് വന്നത് ഈ ദ്ദേമാഖലയംിപൊല ശുഭ
സൂ�നയംായംി കീണക്കാാക്കാാം. ഇതിനായംി 
കൈപ്രാവസ്വി സ്വാന്ഡി് ദ്ദേബാാക്സി് പൊകീാണ്ടുവ
രുപൊമാന്നും ഗൂ�ിള് പ്രാഖയാ�ിച്ചു. എംതിരിാളിി
കീളിായം ആപ്പ്ിള് ദ്ദേനരിപൊത്ത്തപൊന്ന ഉ�ദ്ദേഭാ

ക്താക്കാളുംപൊടി വിവരിങ്ങള് ദ്ദേശഖരിിക്കുന്നതിന് 
മുന്�്  അനുവാദ്ം ദ്ദേ�ാദ്ിക്കുവാന് ആപ്പ്് 
വികീസ്വിക്കുന്നവപൊരി നിര്ബാന്ധിിക്കുന്നു
ണ്ടി്. ഉ�ദ്ദേഭാക്താക്കാളുംപൊടി പൊ�രുമാാറ്റം 
�ാക്കാ് പൊ�യ്യുന്നതിന് ആപ്പുകീളിില് ദ്ദേകീാഡി് 
ഇടുന്ന ‘പൊമാറ്റ‘ ദ്ദേ�ാലും� സ്ഥാ�നങ്ങള് 
ഭീഷണിയംാണ്, ദ്ദേഫസ്വ് ബുക്കാിപൊന്റ് മാാതൃ 
കീ�നി ആയം പൊമാറ്റായുംപൊടി ഉടിമാസ്ഥന് 
സ്വക്കാര് ബാര്�ിന് ഒറ്റ ദ്ിവസ്വം 2900 ദ്ദേകീാടിി 
ദ്ദേഡിാളിര് നഷ്ട്ട്ം വന്നത് ഡിാറ്റ കീച്ചിവടിമാാണ് 
അവിപൊടി നടിക്കുന്നത് എംന്ന് �റിഞ്ഞു  നൂ 
പൊജന്  തലമുറി ദ്ദേവപൊറി സ്വാമൂഹികീ മാാധയമാ
ങ്ങളിിദ്ദേലക്കാ്  ദ്ദേ�ദ്ദേക്കാറിിയംത് പൊകീാണ്ടിായംി
രുന്നു . 75,000 ദ്ദേകീാടിി രൂ� �ിലവ് വഹിച്ചി് 
ആപ്പുകീളിില്  സ്വവകീാരിയത കൂടുതലായംി 
ഉണ്ടിാക്കുവാന് ശ്രൃംമാിക്കുന്ന ആപ്പ്ിളിിപൊന്റ് പ്രാ
വര്ത്ത്നം ദ്ദേലാകീം പ്രാതീക്ഷദ്ദേയംാപൊടിയംാണ് 
ദ്ദേനാക്കുന്നത്.

നെ�യിമുകള് വിില്ലാ�ോകുറ്റോന്നോ?
 1970  ല് ദ്ദേനാക്കാിയം വീഡിിദ്ദേയംാ പൊ�യംിം 

ആയം ദ്ദേ�ക്കാ് ആണ് ആദ്യം ഇറിങ്ങിയം 
പൊ�യംിം ആപ്പ്്, ഏറ്റവും കൂടുതല് ജനങ്ങള് 
പ്രാദ്ദേതയകീിച്ചി് കുട്ട്ികീള് വിഹരിിക്കുന്നത് 
പൊ�യംിമാിലാണ്. ഇതിലൂപൊടിയംാണ് ആപ്പ്് 
ഉണ്ടിാക്കുന്നവര് വരുമാാനം ഉണ്ടിാക്കുന്നത്. 
ഗൂ�ിള് ദ്ദേപ്ലാ ദ്ദേസ്റ്റാറിില് 3.48 ദ്ശലക്ഷവും, 
ആപ്പ്് ദ്ദേസ്റ്റാറിിപൊല 2.22 ദ്ശലക്ഷം ആപ്പുകീളുംം 
പൊ�യംിമുമാായംി ബാന്ധിപൊപ്പ്ട്ട്താണ്.  സ്മാാര്
ട്ട്്ദ്ദേഫാണ് ഉ�വരിില് 66% ഏപൊതങ്കിിലുംം ഒരു 
പൊ�യംിം ദ്ദേഫാണില് പ്രാതിഷ്ഠിിക്കുന്നു. പൊ�റിിയം 



സ്ഥല�രിിമാിതി മൂലം ദ്ദേഡിാ. എംഴുമാറ്റൂര് രിാജ രിാജ വര്മ്മീയുംപൊടി ‘എംപൊന്റ് മാലയംാളിം’ എംന്ന �ംക്തി  
ഈ ലക്കാത്ത്ില് ഉള്പൊപ്പ്ടുത്ത്ാന് കീഴിഞ്ഞിട്ട്ില്ലാ. അടുത്ത് ലക്കാം മുതല് തുടിരുന്നതാണ്.
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സ്ക്രീീനില് ഒരു�ാടി് സ്വമായംം ദ്ദേനാക്കാി വിഷാദ്
ദ്ദേരിാ�ികീള് ആയംവരിില് �ലരും ആപ്പുകീകീ
ളുംപൊടി അടിിമാകീളിായംിരുന്നു. വിഷാദ്ദ്ദേരിാ�ികീ
ളിില് ദ്ദേലാകീത്ത്ില്  ആറിാം സ്ഥാനമാാണ് 
ഇന്തയക്കാ്.  രിാജയത്ത്് 5. 6 ദ്ദേകീാടിി വിഷാദ്ദ്ദേരിാ
�ികീളിില് 3.8 ദ്ദേകീാടിിയുംം ജീവിതത്ത്ില് 
ഉത്കീണ്ഠദ്ദേയംാപൊടി കീഴിച്ചുകൂട്ടുന്നവരിാണ്.

73% ഇ പൊകീാദ്ദേമാഴ്സ്് ബാിസ്വിനസ്വ് നടിക്കു 
ന്നതും ദ്ദേഫാണിലൂപൊടിയംാണ് എംന്നതിനാല്  
അതീവ ജാഗ്രാത പുലര്ദ്ദേത്ത്ണ്ടി ദ്ദേമാഖല 
യംാണ് ആപ്പുകീളിിലൂപൊടിയും�  സ്വഞ്ചാാരിം.

ആ�ിനെ� ഭോവിി
 സ്വമാര്ത്ഥ്യന്മാാപൊരി ദ്ദേലാകീത്ത്് സൃഷ്ടിി

ക്കുകീയംാണ് ആപ്പുകീള് പൊ�യ്യുന്നത്.സൂപ്പ്ര് 
ആപ്പുകീളുംം �ത്തു കീാരിയങ്ങള് ഒരു ആപ്പ്ിലൂപൊടി 
പൊ�യ്യാന് സ്വാധിക്കുന്ന പൊമാ�ാ ആപ്പുകീളും
മാാണ് കീടിന്നുവന്നു പൊകീാണ്ടിിരിിക്കുന്നത്, 
മുഖം ,കൈകീവിരിലുംകീള് എംന്നിവപൊകീാണ്ടി് 
തുറിക്കാാന് കീഴിയുംന്ന തരിത്ത്ിലും� സുംരി
ക്ഷിതതവം ആപ്പുകീളിില് ഉണ്ടിാകുന്നു. വിവ
രിങ്ങള് മാാഞ്ഞുദ്ദേ�ായംത് തിരിിപൊച്ചിടുക്കാാന് 
കീഴിയുംന്ന ആപ്പുകീള്ക്കാ്   വലിയം ഡിിമാാന്ഡി് 
ആണു�ത്. കൃത്രിിമാ ബുദ്ധി വലിയംദ്ദേതാതില് 
ആപ്പുകീളിില് സ്വന്നിദ്ദേവശിക്കുന്നു. പൊ�ാടിി
യംിടിയംില് പ്രാദ്ദേതയകീ കീാരിയത്ത്ിനുദ്ദേവണ്ടിി 
നിര്മ്മീിക്കുന്ന ആപ്പുകീള്ക്കാ് ആവശയക്കാാര് 

ഏപൊറിയംാണ്.2021 ല് പൊമാാകൈബാല് ആപ്പ്്  
ഉണ്ടിാകുദ്ദേ�ാള് സുംരിക്ഷിതതവം ആദ്യ�രിി
�ണനയംായംി ആപ്പ്് നിര്മാാതാക്കാള് �രിി�
ണിക്കുന്നു. ശരിീരിത്ത്ില് ധരിിക്കുന്ന വിവിധ 
ഉ�കീരിണങ്ങളിില് ആപ്പുകീള് സ്ഥാ�ിച്ചി് 
ദ്ദേസ്വവനങ്ങള്, വിവരിങ്ങള് മാനസ്സാിലാക്കു
ന്ന അതയാധുനികീ തന്ത്രങ്ങള് പുതിയം 
ആപ്പ്് യും�മാായംി �രിിണമാിച്ചിിരിിക്കുന്നു. 
ഒറ്റ �ിക്കാിലുംം ഒരു ശബ്ദ സ്വദ്ദേന്ദശത്ത്ിലുംം 
അനന്തമാായം ദ്ദേഷാപ്പ്ിം�് അനുഭവം തീര്
ക്കുന്ന  ആപ്പുകീള് ആണ് കൂടുതലുംം കീടിന്നു
വരുന്നത്, നാം ആഗ്രാഹിച്ചി ഏത് വസ്തുക്കാളുംം 
ഉ�കീരിണങ്ങളുംം ദ്ദേലാകീപൊത്ത് ഏത് സ്ഥ
ലത്തുനിന്നും സ്വംഘടിിപ്പ്ിച്ചു തരിാന് ഉ� 
സ്വൗകീരിയങ്ങള് ആപ്പ്ിലൂപൊടി ഇന്ന് ലഭയമാാണ്. 
മാാടിിവിളിിക്കുന്ന വിവിധ ആപ്പുകീള് ബാീക്കാണ് 
സ്വാദ്ദേങ്കിതികീവിദ്യ ഉ�ദ്ദേയംാ�ിച്ചി് കീളിത്ത്ില് 
ഇറിങ്ങിയംിട്ടുണ്ടി്. പൊമാാകൈബാലിപൊന്റ് ഭാവി 
എംന്നാല് എംല്ലാാത്ത്ിപൊന്റ് ഭാവിയംാണ് എംന്ന 
തീമാിലാണ് ആപ്പുകീള് പ്രാവഹിക്കുന്നത്. 
മാടിക്കാിയം ദ്ദേഫാണുകീളിില് സ്വന്നിദ്ദേവശിക്കു
വാനു� ആപ്പുകീളുംം ധനകീാരിയ ഇടി�ാടു
കീള്ക്കാായംി വാലറ്റുകീളുംം സുംലഭമാാണ്. 1.7 
ബാിലയണ് ജനങ്ങള് സ്ഥിരിമാായംി വാലറ്റിലൂ
പൊടിയംാണ് കീച്ചിവടിം  നടിത്തുന്നത്. ദ്ദേകീാവിഡി് 
കീാലത്ത്് �ടിര്ന്നു�ന്തലിച്ചി പൊവര്�ുല്  പ്ലാാ
റ്റ്ദ്ദേഫാമുകീള് അഭംഗുരിം തുടിരുന്നു. പൊമാഷീന് 

ദ്ദേലണിങ്ങിലൂപൊടി   കൂടുതല് വളിര്ച്ചി ഉണ്ടിായംി 
ആപ്പുകീള് വലിയം കുതിച്ചു�ാട്ട്മാാണ് 
നടിത്തുന്നത്. ആപ്പ്ിലൂപൊടി ജീവിതം,എംല്ലാാം 
ആപ്പ്ിലൂപൊടി, ആപ്പ്് ഉണ്ടിായംാല് എംല്ലാാമാായംി 
എംന്ന ഒരു കീാലഘട്ട്ത്ത്ിലാണ് ജീവിക്കു
ന്നത്. �ാ�ിപൊന �ിടിിക്കുവാന് സ്വര്പ്പ്ം 
ആപ്പും മാദ്യം വാങ്ങാന് പൊബാവ്കീുവും  
അരിങ്ങ് നിറിഞ്ഞാടുന്ന കീാലത്ത്് 2022/23 
ബാഡി്ജറ്റ് എംല്ലാാം  അറിിഞ്ഞത്  ആപ്പ്ിലൂ
പൊടിയംാണ്  എംന്ന്  ഓര്ക്കുകീ .സ്വമാര്ത്ഥ്യ
മാായംി കീാരിയങ്ങള് പൊ�യ്യാന് ആപ്പുകീളിിലൂപൊടി  
ദ്ദേസ്വവകീര് ധാരിാളിം ചുറ്റി കീറിങ്ങുംന്നു. നമ്മുപൊടി 
സ്ഥിതിസ്ഥാ�നപൊത്ത് ഉ�ദ്ദേയംാ�ിച്ചു� 
വിവിധ തരിം ദ്ദേസ്വവനം  വിരിള്തു�ിലായം  
സ്വമായംത്ത്് സ്വമാ�ിത്ത്തദ്ദേയംാപൊടി പൊ�രുമാാറിി
യംിപൊല്ലാങ്കിില് ജീവിതം ദുഷ്കാരിമാാകുന്നതാണ്.

പൊവബാ് കൈസ്വറ്റില്  നിന്ന്  പൊമാാകൈബാല് 
ആപ്പുകീള് സ്വവീകീരിിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാി, 
അനുവാദ്ം നല്കുദ്ദേ�ാള് ശ്രൃംദ്ധിച്ചി്  ഏത് 
വിവരിവും �ങ്കുപൊവക്കുദ്ദേ�ാള്  സൂ�ത 
പുലര്ത്ത്ി ഇടിപൊ�ദ്ദേടിണ്ടി ഒരു ദ്ദേമാഖലയംായംി 
പൊമാാകൈബാല് ആപ്പുകീളുംപൊടി ദ്ദേലാകീം മാാറിിയംത് 
നാം  ഓദ്ദേരിാരുത്ത്രും ഉള്പൊക്കാാദ്ദേ�ണ്ടിതാ
യംിട്ടുണ്ടി്.                                             1              

(സേ�ഖ�ൻ അംഴിിയൂര് ഗ്രാാെപ്യൂഞ്ചാായംത്്ത് 
മെസൗക്രട്ടിറിയംാണ്)



തിശേ��സവയംഭരണവാകുപ്പുമിായി ബ്ന്ധചെപ്പ്ട്ട സര്ക്കാാര് ഉത്തരവുംകള്, സര്ക്കും�റുകള്, �സറ്റി് വാിജ്ഞാാ�നങ്ങള് 
എന്ന്ിവായുചെട പൂര്ണ്ണരൂ�ം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്ന്ീ ചെവാബൈൈറ്റുകളീില് �ഭയമിാണ്.

2021-22 വിോര്ഷ്ിക പദ്ധതിി �ിര്വ്വീഹാണം -ഉത്തിര്യവ്ി 
പുറിനെ�ടുവിിച്ചു.
തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാ�നങ്ങളുംപൊടി 2021-22 വാര്ഷികീ�ദ്ധതി 
നിര്വ്വഹണം തവരിിതപൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിനു� മാാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേ�ശങ്ങള് 
നല്കീി  സ്വര്ക്കാാര് ഉത്ത്രിവ് പുറിപൊപ്പ്ടുവിച്ചു. 
സ്വ.ഉ(സ്വാധ) നം.474/2022/തസ്വവഭവ തീയംതി 26.02.2022

വിയോപോര്യ വിയവിസ്ോയ സ്ഥാോപ�ങ്ങളുംനെട 
ക്സൈ�സ്ൻസ്് - ഉത്തിര്യവി ്പുറിനെ�ടുവിിച്ചു.
ദ്ദേകീാവിഡി് 19 വയാ�ന സ്വാഹ�രിയം �രിി�ണിച്ചി് തദ്ദേ�ശസ്വവയംം ഭരിണ
സ്ഥാ�നങ്ങളിില് 2022-23 വര്ഷപൊത്ത് വിവിധ വയാ�ാരി വയവസ്വായം 
സ്ഥാ�നങ്ങളുംപൊടി കൈലസ്വന്സ്വ് �ിഴ കൂടിാപൊത പുതുക്കുന്നതിനു� 
കീാലാവധി 31.03.2022 വപൊരി ദ്ീര്ഘിപ്പ്ിച്ചി്  സ്വര്ക്കാാര് ഉത്ത്രിവ് പുറി
പൊപ്പ്ടുവിച്ചു. 
സ്വ.ഉ(സ്വാധ) നം.219/2022/ത.സ്വവ.ഭ.വ തീയംതി 03.02.2022 

ട്രഷ്റിി റ്റോസ്വിിം�്സ്് ബാോ�്ി അനെക്ക്ൌണ്്ട്- ഉത്തിര്യവി് 
പുറിനെ�ടുവിിച്ചു 
വയക്തി�ത �ഷറിി ദ്ദേസ്വവിം�്സ്വ് ബാാങ്കി് അപൊക്കാൗണ്ടുകീളിിപൊല 
പ്രാതിദ്ിന ഓണ്കൈലന് ഇടി�ാടു നടിത്ത്ാവുന്ന തുകീയുംപൊടി �രിിധി 2 
ലക്ഷം രൂ�യംില് നിന്നും 5 ലക്ഷം രൂ�യംാി വര്ദ്ധിപ്പ്ിച്ചി് സ്വര്ക്കാാര് 
ഉത്ത്രിവ് പുറിപൊപ്പ്ടുവിച്ചു. 
സ്വ.ഉ(അച്ചിടിി) നം.6/2022/ധന തീയംതി 13.01.2022 

ഹാര്യിതി കര്മ്മിറ്റോസ്� – സ്മാോര്ട്്ട �ോര്റ്റോബാജ്്യ റ്റോെോണിട്ട
റിിം�് സ്ിസ്റ്റം  ഉത്തിര്യവി ്പുറിനെ�ടുവിിച്ചു.
 സ്മാാര്ട്ട്് �ാര്ദ്ദേബാജ് ദ്ദേമാാണിട്ട്റിിം�് സ്വിസ്റ്റം നടിപ്പ്ിലാക്കുന്നതി
ന്പൊറി  ഭാ�മാായംി ഹരിിതകീര്മ്മീദ്ദേസ്വന അം�ങ്ങളുംപൊടി വയക്തി�ത 
ദ്ദേഫാണിദ്ദേലക്കാ് പൊനറ്റ് കീണക്ഷന്  റിീ �ാര്ജ്ജി് പൊ�യ്യുന്നതിന് ഒരു 
വര്ഷകീാലയംളിവിദ്ദേലക്കാ് ആവശയമാായംി വരുന്ന തുകീ വകീയംിരുത്ത്ി 
�ദ്ധതി ദ്ദേഭദ്�തി പൊ�യ്യുന്നതിന് തദ്ദേ�ശസ്വവയംം ഭരിണസ്ഥാ�നങ്ങ
ള്ക്കാ് അനുമാതി നല്കീി സ്വര്ക്കാാര് ഉത്ത്രിവ് പുറിപൊപ്പ്ടുവിച്ചു.  
സ്വ.ഉ(സ്വാധ)നം 173/2022/തസ്വവഭവ തീയംതി 23.01.2022

അതിിദിോര്യിദ്ര്യയ സ്ര്റ്റോവ്വീ-  ഉത്തിര്യവ്ി പുറിനെ�ടുവിിച്ചു.
സ്വംസ്ഥാനത്ത്് അതീവ ദ്ാരിിദ്രയം അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബാങ്ങപൊളി  
കീപൊണ്ടിത്തുന്നതിനായംി നടിത്ത്ിയം അതിദ്ാരിിദ്രയ  നിര്ണ്ണയം പ്രാക്രിിയം 
സ്വമായംബാന്ധിിതമാായംി പൂര്ത്ത്ീകീരിിക്കുന്നതിനായംി 20 ശതമാാനം 
സ്വര്പൊവ്വ വിവരിങ്ങള് സൂപ്പ്ര് പൊ�ക്കാ് പൊ�യ്യുന്നതിനുളിളി മാാര്ഗ്ഗ നിര്ദ്ദേ�
ശങ്ങള് നല്കീി സ്വര്ക്കാാര് ഉത്ത്രിവ് പുറിപൊപ്പ്ടുവിച്ചു. 
സ്വ.ഉ(കൈകീ)നം 1/2022/തസ്വവഭവ തീയംതി 02.01.2022

നെതിോഴ്ി�ിടങ്ങളിൽ സ്ത്രീീകള്നെക്ക്തിിര്യോയ അതിിക്രെം 
തിടയൽ �ിയെം- സ്ര്ക്കു�ര് പുറിനെ�ടുവിിച്ചു. 
2013 പൊല സ്ത്രീീകീള്പൊക്കാതിപൊരി പൊതാഴിലിടിങ്ങളിിപൊല കൈലം�ികീാതി
ക്രിമാം തടിയംല് നിയംമാ പ്രാകീാരിം ഇദ്ദേന്റ്ണല് കീംപ്ലായംിന്റി് കീമ്മീിറ്റി 
രൂ�ീകീരിിക്കുന്നതിനു�  നിര്ദ്ദേ�ശം നല്കീി സ്വാമൂഹയനീതി വകുപ്പ്് 
ഡിയംറിക്ടര് സ്വര്ക്കുലര് പുറിപൊപ്പ്ടുവിച്ചു
ന�ര് SJD/1115/2020/E5 തീയംതി 07.02.2022

പഞ്ചാോയത്തുകളുംെോയി ബാന്ധംനെ�ട്ട അച്ച്ടി െോധായ
െങ്ങളിലുംം ദൃശയെോധായെങ്ങളിലുംം വിരുന്ന വിോര്ത്തി
കള്-സ്ര്ക്കു�ര് പുറിനെ�ടുവിിച്ചു. 
 �ഞ്ചാായംത്തുകീളുംമാായംി ബാന്ധിപൊപ്പ്ട്ട്് അച്ചിടിി മാാധയമാങ്ങളിിലുംം ദൃശയമാാ
ധയമാങ്ങളിിലുംം വരുന്ന വാര്ത്ത്കീളിിന്ദ്ദേമാല് സ്വവീകീരിിദ്ദേക്കാണ്ടി  സ്വവീകീ
രിിദ്ദേക്കാണ്ടി നടി�ടിികീള് സ്വംബാന്ധിിച്ചി് മാാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേ�ശങ്ങള് നല്കീി 
�ഞ്ചാായംത്ത്് ഡിയംറിക്ടര് സ്വര്ക്കുലര് പുറിപൊപ്പ്ടുവിച്ചു.
ന�ര് PAN/12767/2021/P1/DP തീയംതി 27.01.2022

സ്ോമൂഹായസുംര്യക്ഷ്യ നെപൻഷ്ൻ - സ്ര്ക്കു�ര് പുറിനെ�ടുവിിച്ചു. 
സ്വാമൂഹയസുംരിക്ഷാ പൊ�ന്ഷന് ഗുണദ്ദേഭാക്തൃലിസ്റ്റില്  നിന്നും വിവിധ 
കീാരിണങ്ങളിാല് ഒഴിവാക്കാപൊപ്പ്ട്ട്വരുപൊടി പൊ�ന്ഷന് പുനഃസ്ഥാ�ിക്കു
ന്നതിനു� നിര്ദ്ദേ�ശങ്ങള് നല്കീി ബാഹു ധനകീാരിയവകുപ്പ്് 02.08.2021 
ല് 62/2021/ധന ന�രിായംി പുറിപൊപ്പ്ടുവിച്ചിിരുന്ന സ്വര്ക്കുലറിിപൊല 
നിര്ദ്ദേ�ശങ്ങള്  �രിിഷ്കാരിിച്ചി്  ബാഹു ധനകീാരിയ(എംസ്വ്.എംഫ്.സ്വി.ബാി) 
വകുപ്പ്് സ്വര്ക്കുലര് പുറിപൊപ്പ്ടുവിച്ചു.
സ്വര്ക്കുലര് ന�ര് 7/2022/ധന  തീയംതി 09.02.2022
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കൈ�ന കീഴിഞ്ഞാല് ദ്ദേലാകീത്ത്് 
ഏറ്റവും കൂടുതല് അരിി ഉല്പ്പ്ാദ്ി

പ്പ്ിക്കുന്ന രിാജയമാാണ് ഇന്തയ. ഭൂ വിസ്തൃതിയംില് 
പൊ�റുതും രിാജയപൊത്ത് നാലാമാപൊത്ത് ഉയംര്ന്ന 
ജനസ്വാന്ദ്രീതയുംം ഉ� നമ്മുപൊടി പൊകീാച്ചു 
ദ്ദേകീരിളിം �രി�രിാ�തമാായംി പൊനല് ഉത്�ാ
ദ്നത്ത്ില് അഭിമാാനകീരിമാായം സ്ഥാനം 
ദ്ദേനടിിയംിട്ടുണ്ടി്. വയതയസ്തി സ്വാഹ�രിയങ്ങളിില് 
വളിരിാനു� കീഴിവ്, ആകൃതിയംിലുംം പ്രാകൃ
തിയംിലുംമു� കൈവജാതയം എംന്നിവപൊയംല്ലാാം 
പൊനല്ലാിനു മാാത്രിമു� പ്രാദ്ദേതയകീതകീളിാണ്. 
കൈവവിധയമാാര്ന്ന സ്വാഹ�രിയങ്ങളിിലുംം 
വിവിധ തരിം മാണ്ണിലുംം, ഭിന്നരിീതികീളിിലുംം 
കൃഷിപൊ�യ്യാപൊമാന്നു�ത് പൊനല്ലാിപൊന്റ് മാാത്രിം 
ഗുണവിദ്ദേശഷമാാണ്. പൊനല്വയംലുംകീളുംപൊടി 

വിയംദ്ദേ��കീളിില് മാാറ്റം വിിതക്കുദ്ദേ�ാള്
 അ�ീഷ്് കുെോര് ബാി.

�ച്ചിപ്പ്് ദ്ദേകീരിളിത്ത്ിപൊന്റ് ഭൂപ്രാകൃതിയുംപൊടി 
ഏറ്റവും ആകീര്ഷകീമാായം സ്വവിദ്ദേശഷത
യംാണ്.

വളിര്ച്ചിയുംപൊടി സ്വമായംത്ത്് ധാരിാളിം 
പൊവ�ം ആവശയമു� ഒന്നാണ് പൊനല്പൊച്ചിടിി. 
ദ്ദേകീരിളിത്ത്ില് മാഴ ധാരിാളിം കീിട്ടുന്നതും 
പൊ�യ്യുന്ന മാഴപൊവ�ം �ാടിങ്ങളിില്ത്ത്
പൊന്ന പൊകീട്ട്ിനിര്ത്ത്ി ഉ�ദ്ദേയംാ�ിക്കാാവുന്ന
തുമാായം സ്ഥലങ്ങളിിലാണ് സ്വാധാരിണ
യംായംി പൊനല്ക്കൃഷി പൊ�യ്യുന്നത്. “വിരിിപ്പ്് ”, 
“മുണ്ടികീന്”, “പുഞ്ചാ” എംന്നിങ്ങപൊന കൃഷിപൊ�
യ്യുന്ന കീാലയംളിവ് അനുസ്വരിിച്ചി് പൊ�ാതുദ്ദേവ 
മൂന്ന് തരിം കൃഷി സ്വമ്പ്രദ്ായംങ്ങള് ആണ് 
അവലംബാിച്ചുവരുന്നത്.  ഇവപൊക്കാല്ലാാം 
സ്വമായംാസ്വമായംങ്ങളിില് ദ്ദേവണ്ടിത്രി ജലലഭയത 

ഉറിപ്പു വരുദ്ദേത്ത്ണ്ടിതുണ്ടി്. 
പൊനല്ലാിപൊന്റ് വളിര്ച്ചിയംില് മാണ്ണുംം കീാലാവ

സ്ഥയുംം �ണയമാായം �ങ്കിാണ് വഹിക്കുന്നത്. 
സ്വാധാരിണ രിീതിയംില് വലിയം കുട്ട്കീളിില് 
തുണിവിരിിച്ചി് അതില് വിത്ത്്-പൊനല്ലാ് ഇട്ട്് 
നനച്ചുപൊവച്ചിാല് രിദ്ദേണ്ടിാ മൂദ്ദേന്നാ ദ്ിവസ്വത്ത്ി
നു�ില് മുളിപൊ�ാട്ട്ി വരും. ഇത്ത്രിത്ത്ില് 
മുളിപൊ�ാട്ട്ിയം പൊനല് വിത്തുകീള് പ്രാദ്ദേതയകീം 
തയ്യാറിാക്കാിയം കൃഷിയംിടിങ്ങളിില് വിതറുകീ
യംാണു �തിവ്. 25-30 ദ്ിവസ്വം പ്രാായംമാായം 
ഇളിം പൊനല്പൊച്ചിടിികീപൊളി �ാറി് എംന്നും �റിിച്ചി് 
പൊകീട്ടുകീളിാക്കാി വയ്ക്കുദ്ദേ�ാള് ഇതിപൊന �ാറ്റ
ടിികീള് എംന്നും �റിയുംന്നു. 

ഒരു പൊഹക്ടര് കൃഷിസ്ഥലത്ത്് �റിിച്ചുന
ടുന്നതിന് 60-85 കീി.ഗ്രാാമും, വിതയ്ക്കുന്നതിന് 
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100 കീി.ഗ്രാാമും, നുരിിവിത്ത്ിടുന്നതിന് 80-90 
കീി.ഗ്രാാമും വിത്ത്് ദ്ദേവണ്ടിിവരും. കുറിഞ്ഞത് 
80% മുളിയ്ക്കുന്നതിനായംിട്ടു� വിത്ത്ിപൊന്റ് 
അളിവാണിത്. പൊനല്പൊച്ചിടിിയുംപൊടി �രിാ�ണം 
നടിക്കുന്നത് കീാറ്റുവഴിയംാണ്. ഒരു മാീറ്റര് 
മുതല് രിണ്ടി് മാീറ്റര് വപൊരി ഉയംരിത്ത്ിലാണ് 
പൊനല്പൊച്ചിടിി വളിരുകീ. അരിികീിന് മൂര്ച്ചിയും� 
നീണ്ടി ഇലകീളിാണിവയ്ക്ക്്. ഇലകീള് കൂടിിദ്ദേച്ചി
രുന്ന ഭാ�ത്തുനിന്നും പൊനല്ക്കാതിരുകീള് 
രൂ�ം പൊകീാള്ളുന്നു. �ച്ചിനിറിത്ത്ിലും� 
പൊനന്മാണികീള് മൂപ്പ്ാകുന്നദ്ദേതാപൊടി സ്വവര്ണ
നിറിമാാകും. പൊനല്ലാില് നിന്ന് തവിടും ഉമാിയുംം 
കീളിഞ്ഞാണ് അരിി എംടുക്കുന്നത്. അരിിയംില് 
ധാരിാളിം കീാര്ദ്ദേബാാകൈഹദ്ദേ�റ്റുകീള് അടിങ്ങി
യംിരിിക്കുന്നു. ദ്ദേ�ാറിിനു മാാത്രിമാല്ലാ, �ലതരിം 
�ലഹാരിങ്ങള്ക്കും അരിി ഉ�ദ്ദേയംാ�ിക്കു
ന്നു. ഇന്തയയംില് ഐശവരിയത്ത്ിപൊന്റ് പ്രാതീകീം 
കൂടിിയംാണ് അരിി. 

ഭക്ഷയവസ്തുക്കാപൊളിക്കാാളുംം വയാവസ്വാ

യംികീ പ്രാാധാനയമു�വയംാണ് 
പൊനല്ലാിപൊന്റ് ഉദ്ദേ�ാല്പന്നങ്ങളിായം 
വദ്ദേയ്ക്ക്ാല്, ഉമാി, തവിടി് എംന്നിവ. 
കീാലിത്ത്ീറ്റയ്ക്കു മാാത്രിമാല്ലാ പുരി 
ദ്ദേമായംാനും ഉ�ദ്ദേയംാ�ിച്ചു വരുന്ന 
വദ്ദേയ്ക്ക്ാല് ഇന്ന് ശിദ്ദേരിാലങ്കിാരി
ത്ത്ിനു പൊതാപ്പ്ിയംായുംം ഗൃഹാല
ങ്കിാരിത്ത്ിന് ദ്ദേസ്ട്രാ-�ികീ്�റിായുംം 
ഉ�ദ്ദേയംാ�ിക്കുന്നു. സ്വിമാന്റ്ിപൊന്റ് 
നിര്മ്മീാണത്ത്ിന്  ഉമാിയുംം 
ഭക്ഷയഎംണ്ണയുംപൊടി ഉത്�ാദ്ന
ത്ത്ിന് തവിടും ഉ�ദ്ദേയംാ�പൊപ്പ്ടു
ത്ത്ി വരുന്നുണ്ടി്. ഭക്ഷണത്ത്ിനു 
പുറിദ്ദേമാ മാത�രിമാായം �ടിങ്ങും
കീള്ക്കും പൊനല്ലും അരിിയുംം 
ഉ�ദ്ദേയംാ�ിക്കുന്നു.

പൊനല്ലാ് നമ്മുപൊടി മുഖയ ഭഷയ 
വിളിയംാപൊണങ്കിില്കൂടിിയുംം ഉത്�ാദ്നത്ത്ില് 
നമുക്കാ് ദ്ദേവണ്ടിത്രി പുദ്ദേരിാ�തി കൈകീവരിി
ക്കുവാന് കീഴിഞ്ഞിട്ട്ില്ലാ. ജനപൊപ്പ്രുപ്പ്വും, 
ന�രിവത്ക്കാരിണവും മാറ്റും നമ്മുപൊടി പൊനല്
വയംലുംകീള് നികീത്തുന്നതിന് കീാരിണമാാ
കുന്നുണ്ടി്.സ്വംസ്ഥാന രൂ�ീകീരിണത്ത്ിനു 
ദ്ദേശഷമു� ആദ്യ �തിനഞ്ചു വര്ഷങ്ങളിില് 
പൊനല്കൃഷിയുംപൊടി വിസ്തിീര്ണ്ണം �ണയമാായംി 
വര്ദ്ധിച്ചു. 1975-79 വര്ഷത്ത്ില് 8.76 ലക്ഷം 
പൊഹക്ടര് ആയംിരുന്നു പൊനല്വിസ്തൃതി.1980 
മുതല് പൊനല്കൃഷിയംില് തുടിര്ച്ചിയംായം കുറി
വുണ്ടിായംി. നിലം ഭൂമാിയുംപൊടി കീാര്ഷിദ്ദേകീതരി 
ഉ�ദ്ദേയംാ�ത്ത്ില് വന്ന വര്ദ്ധനവാണ് 
ഇതിന് കീാരിണം. പൊനല്കൃഷിയുംപൊടി വിസ്തൃ
തിയംിലുംം സ്വംസ്ഥാനത്ത്് ഉത്�ാദ്ിപ്പ്ിക്കുന്ന 
അരിിയുംപൊടി അളിവിലുംം ഉണ്ടിായം കുത്ത്പൊനയും
� ഇടിിവ് ദ്ദേകീരിളിത്ത്ിപൊന്റ് സ്വാ�ത്ത്ികീ, 
�ാരിിസ്ഥിതികീ, സ്വാമൂഹികീ വികീസ്വന
ത്ത്ിന് സുംപ്രാധാനമാായം പ്രാതയാഘാതങ്ങള് 

ഉണ്ടിാക്കാിയംിട്ടുണ്ടി്. എംന്നാല് 
കീഴിഞ്ഞ കുറിച്ചി് വര്ഷങ്ങളിായംി 
സ്വംസ്ഥാന സ്വര്ക്കാാരിിപൊന്റ്യുംം, 
ത ദ്ദേ � ശ സ്വ വയം ം ഭരി ണ  സ്ഥ ാ
�നങ്ങളുംപൊടിയുംം പൊനല്കൃഷി 
വ ി കീ സ്വ ന  � ദ്ധ ത ി കീ ള് 
പൊനല്കൃഷി നിലനിര്ത്തുന്നതി
നും കൂടുതല് തരിിശുനിലങ്ങപൊളി 
കൃഷിയംിദ്ദേലക്കാ് പൊകീാണ്ടുവരുന്ന
തിനും വളിപൊരിയംധികീം സ്വഹാ
യംിച്ചിിട്ടുണ്ടി്. 

1961-62 വര്ഷത്ത്ില് 7.53 
ലക്ഷം പൊഹക്ടര് പൊനല്കൃഷി
യംായംിരുന്നത്, 1975-76 വര്ഷ
ത്ത്ില് 8.76 ലക്ഷം പൊഹക്ടറിായംി 




കഴിിഞ്ഞ കുറിച്ച്് വാര്ഷങ്ങളീായി 
സംസ്ഥാാന സര്ക്കാാരിചെന്റ്യും, 
തിശേ��സവയംഭരണ സ്ഥാാ�ന

ങ്ങളുചെടയും ചെനല്കൃഷി 
വാികസന �ദ്ധീതിികള് 

ചെനല്കൃഷി നി�നിര്ത്തുന്ന്തിിനും 
കൂടുതില് തിരിശുനി�ങ്ങചെളീ 

കൃഷിയിശേ�ക്കാ് ചെകാണ്ടുവാരുംന്ന്
തിിനും വാളീചെരയധികം  

സഹായിച്ച്ിട്ടുണ്ടി്.
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വര്ദ്ധിപൊച്ചിങ്കിിലുംം തുടിര്ന്ന് പൊനല്കൃഷിയംില് 
ക്രിമാാനു�തമാായം കുറിവുണ്ടിായംി 2.29 ലക്ഷം 
പൊഹക്ടറിിപൊലത്ത്ി 2007-08 കീാലഘട്ട്ത്ത്ില്. 
മുപ്പ്ത്ത്ിരിണ്ടി് വര്ഷപൊത്ത് കീാലയംളിവില് 
പൊനല്കൃഷിയുംപൊടി വിസ്തൃതി 73.86% ശതമാാനം 
കുറിഞ്ഞു.

2016-17 മുതല് പൊനല് വിസ്തൃതിയംില് 
സ്വംസ്ഥാനത്ത്് ക്രിമാാനു�തമാായം വര്ദ്ധ
നവ് ഉണ്ടിായംതായംി. 2020-21 കീാര്ഷികീ 
വര്ഷപൊത്ത് പൊനല്കൃഷിയുംപൊടി വിസ്തൃതി 
201865 പൊഹക്ടറിാണ്. മുന് കീാര്ഷികീ 
വര്ഷമാായം 2019-20 പൊന അദ്ദേ�ക്ഷിച്ചി് 10814 
പൊഹക്ടര് (5.66%) വര്ദ്ധനവ് ഉണ്ടിായംിട്ടുണ്ടി്. 
എംന്നാല് 1975-76 വര്ഷവുമാായംി താരിതമായം 
പൊ�യുംദ്ദേ�ാള് 2020-21 വര്ഷത്ത്ില് പൊനല്
വിസ്തൃതിയംില് 97.33% കുറിവുണ്ടിായംി എംന്നത് 
�രിിദ്ദേശാധിക്കാപൊപ്പ്ദ്ദേടിണ്ടി വസ്തുതയംാണ്.

സ്വംസ്ഥാനത്ത്ിപൊന്റ് ഭൂരിിഭാ�ം പൊനല് 
കൃഷിയുംം മുണ്ടികീന് സ്വീസ്വണിലാണ് . 
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തുടിങ്ങിയംവ പൊനല് ഉത്�ാദ്നപൊത്ത് ബാാധി
ക്കുന്ന പ്രാധാന ഘടികീങ്ങളിാണ്. സ്വംസ്ഥാന 
ഉത്�ാദ്നത്ത്ില് 2019-20 വര്ഷപൊത്ത് 
അദ്ദേ�ക്ഷിച്ചി് 6.78% വര്ദ്ധനവ് 2020-21 
ല് ഉണ്ടിായംി. പൊനല്ലാിപൊന്റ് ഉത്�ാദ്നക്ഷമാത 
2010-11 ല് 2452 കീി.ഗ്രാാം/പൊഹക്ടര് ആയംി
രുന്നത് 2020-21 ല് 3105 കീി.ഗ്രാാം/പൊഹക്ടര് 
ആയംി വര്ദ്ധിച്ചു. 

ഉത്�ാദ്നക്ഷമാതയംിപൊല പുദ്ദേരിാ�തി 
പൊനല്ക്കൃഷിയുംപൊടി വിസ്തൃതിയംില് ഉണ്ടിായം 
കുറിവും അതിപൊന്റ് ഫലമാായുംണ്ടിാകുന്ന 
ഉത്�ാദ്ന കുറിവും നിര്വീരിയമാാക്കുന്നതിനു 
സ്വഹായംകീമാായംി.

നമ്മുപൊടി എംല്ലാാ ജില്ലാകീളിിലുംം പൊനല് കൃഷി 
പൊ�യ്യുന്നുപൊണ്ടിങ്കിിലുംം പൊനല് കൃഷി വയാ�കീ
മാായംി പൊ�യ്യുന്നത് �ാലക്കാാടി് , ആലപ്പുഴ, 
തൃശൂര്,ദ്ദേകീാട്ട്യംം ജില്ലാകീളിിലാണ്. 2019 -20 
വര്ഷവുമാായംി താരിതമായം പൊ�യ്യുദ്ദേ�ാള് 2020 
-21 വര്ഷത്ത്ില് സ്വംസ്ഥാനത്ത്് പൊനല് 
വിസ്തൃതിയംില് 5.66% വര്ദ്ധനവ് ഉണ്ടിായംത് 
.എംന്നാല് ഇദ്ദേത കീാലയംളിവില് നിലം ഭൂമാി 
കുറിവു� കീാസ്വര്ദ്ദേകീാടി്, ഇടുക്കാി എംന്നീ 
ജില്ലാകീളിില് യംഥാാക്രിമാം 34.46% , 33.33% വും 
വര്ധനവുണ്ടിായംി.ദ്ദേനരിിയം ദ്ദേതാതിലാപൊണങ്കിി
ലുംം പൊനല് വിസ്തൃതിയംില് ഇടിിവ് സ്വംഭവിച്ചിിട്ടു
�ത് ദ്ദേകീാഴിദ്ദേക്കാാടി്, �ാലക്കാാടി്, ജില്ലാകീളിി
ലാണ്.ഉല്പ്പ്ാദ്നത്ത്ില് 6.78% വര്ദ്ധനവ് 

സ്ീസ്ൺ അടിസ്ഥാോ�ത്തിിലുംള്ള നെ�ൽകൃഷ്ി വിിസ്തൃതിി
 (വിസ്തൃതി പൊഹക്ടറിില്) 

ഒരു ദ്ശാബാ് ദ്ം �ിന്നിടുദ്ദേ�ാള് പുഞ്ചാ 
സ്വീസ്വണില് 13.73 % വര്ദ്ധനവാണു�ത്.

സ്ംസ്ഥാോ� ഉതി്പോദി�വും, 
ഉതി്പോദി�ക്ഷ്യെതിയുംം

പൊനല് ഉത്�ാദ്നത്ത്ില് �ണയമാായം 

വര്ദ്ധനവ് കീഴിഞ്ഞ കീാലങ്ങളിില് ഉണ്ടിാ
യംിട്ടുണ്ടി് .  ജലലഭയതയുംം ജലദ്ദേസ്വ�ന 
സ്വൗകീരിയവും ,അനുദ്ദേയംാജയമാായം മാഴയുംം 
കീാലാവസ്ഥയുംം, മാണ്ണിപൊന്റ് ഫലഭൂയംിഷ്ഠിത
യുംപൊടി അളിവ്, എംന്നിവയുംം രിാസ്വവളിങ്ങളും
പൊടിയുംം കീീടിനാശിനികീളുംപൊടിയുംം പ്രാദ്ദേയംാ�ം 
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ജ്യില്ലാ തിിര്യിച്ചുള്ള ഏര്യിയ, ഉൽ�ോദി�ം, ഉൽ�ോദി�ക്ഷ്യെതി

സ്ംസ്ഥാോ� നെ�ൽ വിിസ്തൃതിി, ഉതി്പോദി�ം, ഉതി്പോദി�ക്ഷ്യെതി

• സ്വംസ്ഥാന ഉത്�ാദ്നത്ത്ില് 2019-20 
പൊന അദ്ദേ�ക്ഷിച്ചു 6.78% വര്ദ്ധനവ് ദ്ദേരിഖ
പൊപ്പ്ടുത്ത്ി

• ഉല്പാദ്നക്ഷമാതയംില് സ്വംസ്ഥാനത്ത്് 
1.06% വര്ദ്ധനവാണ് മുന്വര്ഷപൊത്ത് 
അദ്ദേ�ക്ഷിച്ചുണ്ടിായംത്.                    1             

സേ�ഖ�ൻ സൗാമ്പത്ത്ി� സ്ഥിിതിവിവര  
�ണക്്ക വകുപ്്പ്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാാ  

മെഡപ്യൂൂട്ടിി ഡയംറക്ടറാണ്.

സ്വംസ്ഥാനത്ത്് ദ്ദേരിഖപൊപ്പ്ടുത്ത്ിയംദ്ദേപ്പ്ാള് 
ഉല്പാദ്നക്ഷമാതയംില് 1.06% മാാത്രിമാാണ് 
വര്ദ്ധനവ് ഉണ്ടിായംിട്ടു�ത്.

നമ്മുപൊടി കീാര്ഷികീ ദ്ദേമാഖലയംിപൊല പ്രാ
ശനങ്ങള്ക്കാ് �രിിഹാരിം കീാണുന്നതിനും 
കീാരി്ഷിദ്ദേകീാത്�ാദ്ന വളിര്ച്ചി കൈകീവരിി
ക്കുന്നതിനും മുഖയ �രിി�ണന നല്കീിപൊക്കാാ
ണ്ടിാണ് നവദ്ദേകീരിളി സൃഷ്ടിിക്കാായും� കീരി്മാ�
രിി�ാടിി സ്വര്ക്കാാര് തയംാറിാക്കാിയംിട്ടു�ത് .

ഭക്ഷയ സ്വാധനങ്ങളുംപൊടി ആഭയന്തരി 
ഉത്�ാദ്നം വര്ധിപ്പ്ിക്കുന്നതിനും ഭക്ഷയ 
വയവസ്ഥപൊയം ശക്തിപൊപ്പ്ടുത്തുന്നതിനും 
ആവിഷ്കാരിിച്ചി �ദ്ധതിയംായം സുംഭിക്ഷ ദ്ദേകീരിളിം 
ദ്ദേ�ാലും� �ദ്ധതികീള് വിജയംം കീാണിക്കു
ന്നു എംന്ന് കീാണാവുന്നതാണ്

പൊനല്വയംലുംകീള് തരിിശ്ശാായംി ഇടുന്നതി
നും, മാറ്റ് വാണിജയ വിളികീള്ക്കാായംി വയംദ്ദേല
ലകീള് വഴിമാാറുന്നതിനും മാാറ്റം വദ്ദേരിണ്ടിത് 
അനിവാരിയമാാണ്.പ്രാളിയംവും,പ്രാകൃതിദുരിന്ത
ങ്ങളുംം, കീാലാവസ്ഥ വയതിയംാനവും മുന്പൊ�
ങ്ങുംമാില്ലാാത്ത് വിധം ബാാധിക്കുന്നതിനാല്, 
കീാര്ഷികീദ്ദേമാഖലയംില് ഉണര്വ് വരുത്തുന്ന
തിനായംി തരിിശ് ഭൂമാിയംില് കൃഷിയംിറിക്കാിയുംം, 
കീര്ഷകീര്ക്കാ് ആവശയമാായം സ്വഹായംങ്ങള് 
ലഭയമാാക്കുന്നതിനുമു� �ദ്ധതികീള് കീാരിയ
ക്ഷമാമാാദ്ദേക്കാണ്ടിതുണ്ടി്. 

തണ്ണീര്ത്ത്ടിങ്ങള് കൂടിിയംായം വയംദ്ദേല
ലകീള് സ്വംരിക്ഷിക്കുന്നതിനും പൊനല്കൃഷി 
വയാ�ിപ്പ്ിദ്ദേക്കാണ്ടിതിപൊന്റ് അവശയകീത സ്വംബാ
ന്ധിിച്ചി അവദ്ദേബാാധം ഉണ്ടിാക്കുന്നതിനുമു� 
�ദ്ധതികീള് ആവിഷ്കാരിിച്ചി് നടിപ്പ്ാദ്ദേക്കാണ്ടിതി
പൊനാപ്പ്ം പ്രാാദ്ദേദ്ശികീമാായം വിത്ത്ിനങ്ങളുംപൊടി 
സ്വംരിക്ഷണത്ത്ിനും വയാ�നത്ത്ിനും കീര്മ്മീ 
�ദ്ധതികീള് ആവിഷ്കാരിിദ്ദേക്കാണ്ടിതായംിട്ടുണ്ടി് .

 മാിക്കാ സ്ഥലങ്ങളിിലുംം പൊനല്കൃഷി 
കൂട്ട്ായ്മയംിലൂപൊടിയംാണ് നടിക്കുന്നത്. �ാടി
ദ്ദേശഖരിസ്വമാിതികീളിില് കൂടുതല് യുംവാക്കാപൊളി 
ഉള്പൊപ്പ്ടുത്ത്ി കീാരിയക്ഷമാമാായം പ്രാവര്ത്ത്നം 
നടിദ്ദേത്ത്ണ്ടിത് അനിവാരിയമാായം ഒന്നാണ്. 
ഇത്ത്രിം കൂട്ട്ായ്മകീള്ക്കാ് പ്രാദ്ദേതയകീ അവാര്
ഡുകീള് നല്കുന്നതും തദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ 
സ്ഥാ�നങ്ങളിില് പ്രാദ്ദേതയകീ �രിി�ാടിികീള് 
സ്വംഘടിിപ്പ്ിക്കുന്നതും കൃഷിപൊയംക്കുറിിച്ചി് 
ദ്ദേവണ്ടിത്രി അവദ്ദേബാാധം സൃഷ്ടിിക്കുന്നതിനും 
പുതിയം തലമുറിപൊയം കൃഷിയംിദ്ദേലയ്ക്ക്് പൊകീാണ്ടു
വരുന്നതിനും സ്വഹായംകീരിമാാകും.

പൊതങ്ങിന് ദ്ദേതാപ്പുകീളിാല് സ്വമൃദ്ധമാായം 
നമ്മുപൊടി നാട്ട്ില് ഏപൊറി സ്വാധയതയും� 
ഒന്നാണ് കീരിപൊനല്കൃഷി. അനുദ്ദേയംാജയമാായം 
സ്ഥലങ്ങളിില് കീരിപൊനല്കൃഷി പൊകീാണ്ടുവ
രുവാന് തദ്ദേ�ശഭരിണസ്ഥാ�നാടിിസ്ഥാന

ത്ത്ില് �ദ്ധതികീള് ആസൂത്രിണം പൊ�ദ്ദേയ്യ
ണ്ടിതാണ്.

• 2020-21 വര്ഷത്ത്ില് സ്വംസ്ഥാനപൊത്ത് 
പൊനല് വിസ്തൃതി 201865.00 പൊഹക്ടര് ആണ് 
. 2019-20 വരി്ഷവുമാായംി താരിതമായം പൊ�യ്യു
ദ്ദേ�ാള് 5.66% വര്ദ്ധനവ് ഉണ്ടിായംി

• 2020-21 വര്ഷപൊത്ത് സ്വംസ്ഥാന പൊനല് 
ഉത്�ാദ്നം 6.27 ലക്ഷം ടിണ് ആണ്, 
കീഴിഞ്ഞ �ത്തു വര്ഷപൊത്ത് ഉത്�ാദ്ന
ത്ത്ില് ഏറ്റവും ഉയംര്ന്നതാണ് ഇത് .



 റ്റോഡിോ. വിിളക്കുടി ര്യോറ്റോജ്യന്ദ്രൻ

പൊകീാല്ലാം ജില്ലായംില് ശാസ്തിാംദ്ദേകീാട്ട് 
ആസ്ഥാനമാായം താലൂക്കാ്. കുന്ന

ത്തൂര് വിദ്ദേല്ലാജുംം �ഞ്ചാായംത്തുമുണ്ടി്. 1983 
ജൂകൈല മാാസ്വത്ത്ില് �ത്ത്നംതിട്ട് ജില്ലാ 
രൂ�വത്കീരിിച്ചിദ്ദേപ്പ്ാള് �ഴയം കുന്നത്തൂര് 
താലൂക്കാിപൊന അടൂര്, കുന്നത്തൂര് എംന്നിങ്ങപൊന 
രിണ്ടിായംി വിഭജിച്ചു. അടൂര് താലൂക്കാിപൊന �ത്ത്
നംതിട്ട്യംിലുംം കുന്നത്തൂരിിപൊന പൊകീാല്ലാത്തും 
ഉള്പൊപ്പ്ടുത്ത്ി. കൈമാനാ�പ്പ്�ി, �ടിിഞ്ഞാപൊറി 
കീല്ലാടി, ശാസ്തിാംദ്ദേകീാട്ട്, ദ്ദേ�ാരുവഴി, കുന്ന
ത്തൂര്, ശൂരിനാടി ്  ദ്ദേനാര്ത്ത്്,  ശൂരിനാടി ് 
സ്വൗത്ത്് എംന്നീ ഏഴു വിദ്ദേല്ലാജുംകീള് ദ്ദേ�ര്ന്ന 
കുന്നത്തൂര് ദ്ദേകീരിളിത്ത്ിപൊല ഏറ്റവും പൊ�റിിയം 
താലൂക്കാാണ്. ഏപൊറിക്കാാലം കുന്നത്തൂര് 
ആയംിരുന്നു താലൂക്കാാസ്ഥാനം. കീായംംകുളിം 
രിാജാവും ഇവിപൊടി ആസ്ഥാനമാാക്കാിയംിരുന്നു. 
താലൂക്കു കീദ്ദേച്ചിരിിക്കു പുറിപൊമാ രിാജാവിപൊന്റ് 

മുളികീ് ദ്ദേകീാട്ട്യുംം (Pepper godown) 
ഇവിപൊടി ഉണ്ടിായംിരുന്നു. കീല്ലാടിയംാറിിപൊന്റ് 
എംക്കാല് മാണ്ണടിിഞ്്ഞ കീനകീം വിളിയുംന്ന മാണ്ണുംം 
പൊനടുപൊകീയുംം കുറുപൊകീയുംമാായംി ഒഴുകുന്ന ഒദ്ദേട്ട്പൊറി 
പൊ�റുപുഴകീളുംം വയംദ്ദേലലകീളുംം നിറിഞ്ഞ 
ഈ താലൂക്കാ് കീാര്ഷികീസ്വമൃദ്ധമാാണ്.  
ശാസ്തിാംദ്ദേകീാട്ട് ശുദ്ധജലതടിാകീം പ്രാസ്വിദ്ധം. 
ഇവിടിപൊത്ത് ശാസ്തിാദ്ദേക്ഷത്രിവും �രിിത്രിപ്രാാധാ
നയമു�താണ്. 1949 ഡിിസ്വംബാര് 31-നു നടിന്ന 
ശൂരിനാടി് ലഹളി ഈ നാടിിപൊന്റ് വീദ്ദേരിതിഹാ
സ്വമാാണ്. കീൗരിവമുഖയന്മാാര് ആരിാധനാ
മൂര്ത്ത്ികീളിായും� ഏതാനും ദ്ദേക്ഷത്രിങ്ങള് 
ഇവിപൊടിയും�ത് അവശജനവിഭാ�ങ്ങളുംപൊടി 
മുദ്ദേന്നറ്റത്ത്ിപൊന്റ് കീഥാ �റിയുംന്നു. ദുദ്ദേരിയാധ
നന് (ദ്ദേ�ാരുവഴി �ഞ്ചാായംത്ത്് ), ദുശ്ശാളി, 
ദുശ്ശാാസ്വനന് (ശൂരിനാടി് വടിക്കാ് �ഞ്ചാായം
ത്ത്്), കീര്ണന് (കുന്നത്തൂര് �ഞ്ചാായംത്ത്്) 

എംന്നിവരുപൊടി മാലനടികീള്ക്കാ് പ്രാദ്ദേതയകീം 
ആരിാധനാക്രിമാങ്ങളിാണു�ത്. താലൂക്കാി
ദ്ദേനാടു ദ്ദേ�ര്ന്ന് ശകുനിക്കും ഒരു മാലനടിയുംണ്ടി്.  
കുന്നത്തൂര് താലൂക്കാിപൊല ��ിക്കാല് നിന്നു 
കീപൊണ്ടിത്ത്ിയം തലയംില്ലാാത്ത് ബുദ്ധവിഗ്രാഹം 
(പുത്ത്രിച്ചിന്) തിരുവനന്തപുരിം ആര്ക്കാിദ്ദേയംാ
ളിജിക്കാല് മാൂസ്വിയംത്ത്ില് സൂക്ഷിച്ചിിരിിക്കുന്നു.  
സ്ഥലനാമാപൊപ്പ്ാരുള് ദ്ദേദ്ശസ്വംജ്ഞാകീളിില
ധികീവും പ്രാകൃതിയുംമാായംി ബാന്ധിപൊപ്പ്ട്ട്താവും. 
കുന്നത്തൂരും ഇതിന് അ�വാദ്മാല്ലാ. കുന്നുകീള് 
ഉണ്ടിായംിരുന്ന പ്രാദ്ദേദ്ശമാാണിത്. ഇദ്ദേപ്പ്ാള് 
അവയംില് �ലതിനും രൂ�ദ്ദേഭദ്ം വന്നിട്ടു
ണ്ടിാവാം. എംങ്കിിലുംം സ്ഥലനാമാം കുന്നുകീപൊളി 
ഓര്മാിപ്പ്ിച്ചു നില്ക്കുന്നു. കുന്ന്+അത്ത്്+ഊ
ര്=കുന്നത്തൂര്. അത്ത്്=ഇടിനില. കുന്നു� 
സ്ഥലം എംന്നര്ഥാം. കീനയാകുമാാരിി വിളിവ
ദ്ദേങ്കിാടി് താലൂക്കാിലുംം കുന്നത്തൂര് വിദ്ദേല്ലാജുംണ്ടി്.

പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് |  ജ്നുവരാി 2022 39

കുന്നിത്തൂര്
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ഇത്ത്ിരിി എംള്ളും പൂവും �ന്ദനവും എംടുത്തു 
�ിതൃക്കാപൊളി ധയാനിച്ചു സ്വമാര്പ്പ്ിക്കൂ 

എംന്ന് �റിയുംദ്ദേ�ാവും, �ിതൃപൂജയ്ക്ക്ായംി 
തിലഹവനം നടിത്തുദ്ദേ�ാഴും, ശാസ്തിാദ്ദേക്ഷ
ത്രിങ്ങളിില് എംള്ളു�ായംസ്വം കീഴിക്കുദ്ദേ�ാഴു
പൊമാാപൊക്കാദ്ദേയം ഇദ്ദേപ്പ്ാള് നാം എം�ിപൊനക്കുറിി
ച്ചി് ഓര്ക്കാാറുള്ളൂ. 'എം�ിന് പൂ ദ്ദേ�ാപൊലയും� 
മൂക്കാ് ' എംന്ന �ഴയം സ്വൗന്ദരിയസ്വങ്കില്പവും 
ഇന്നില്ലാ. 'എംപൊ�ണ്ണ തന്മാണം പൊ�ാങ്ങുംം 
കൂന്തലില്' എംന്നും കീവി �ാടിിയംിരുന്നു. സ്ത്രീീ
കീളുംപൊടി മുടിിയംഴകീിനും ഓര്മ്മീയംിപൊല സും�ന്ധി
ത്ത്ിനും എംപൊ�ണ്ണ  അതയാവശയമാായംിരുന്ന 
ഒരു കീാലമുണ്ടിായംിരുന്നു. നാടിന് �ക്കുകീ
ളിില് എം�ാട്ട്ിയംിരുന്ന കീാലം ഓര്മ്മീയംില് 
നിന്നു തപൊന്ന മാാഞ്ഞു തുടിങ്ങിയംിരിിക്കുന്നു. 
എംണ്ണ കീിനിയുംന്ന എം�ിന്�ിണ്ണാക്കാ് 
കീന്നുകീാലികീള്ക്കും ദ്ദേകീാഴികീള്ക്കും ഇഷ്ടി 
ഭക്ഷണമാായംിരുന്നു. ശുദ്ധമാായം എംപൊ�ണ്ണയ്ക്ക്് 
നിറിമാില്ലാ- എംന്നാല് ആട്ട്ിപൊയംടുക്കുദ്ദേ�ാള് 
ദ്ദേനര്ത്ത് മാഞ്ഞദ്ദേയംാ കീറുദ്ദേപ്പ്ാ നിറിമാായംിരിി

ക്കും - എംണ്ണക്കാറുപൊപ്പ്ന്ന പ്രാദ്ദേയംാ�ം തപൊന്ന
യുംണ്ടിദ്ദേല്ലാാ. 

എംള്ളു കൃഷിക്്കാ �ണ്ടു�ദ്ദേണ്ടി പുകീള്പൊ�റ്റ 
നാടിാണ് ഓണാട്ടുകീരി. രിണ്ടു പൂവില് പൊനല്ലും 
മൂന്നാം വിളിയംായംി എംള്ളും കൃഷി പൊ�യ്യുന്ന 
വിരി ിപ്പു �ാടിങ്ങള് ഓണാട്ടുകീരിയുംപൊടി 
കീാര്ഷികീ സ്വമൃദ്ധിയുംപൊടി മുഖശ്രൃംീയംായംിരുന്നു. 
രിണ്ടിാം വിളി പൊകീാപൊയ്താഴിഞ്ഞ �ാടിങ്ങളിില് 
എംള്ളു കൃഷി പൊ�യ്യുകീപൊയംന്നത് ഇവിപൊടി �തി
വായംിരുന്നു. കീാലാവസ്ഥ ഒത്തു കീിട്ട്ിയംാല് 
എം�ില് നിന്നു� ആദ്ായംം കൃഷിക്കാാര്ക്കാ് 
ഒരു ദ്ദേബാാണസ്സാായംിരുന്നു. മാാത്രിമാല്ലാ അധികീ
രിിച്ചി കൂലിപൊച്ചിലദ്ദേവാ നിരിന്തരിം കൃഷിപ്പ്ണി
കീദ്ദേളിാ ആവശയമാില്ലാാത്ത് കുടുംബാകൃഷിയംാ 
യംിരുന്നു എംള്ളുകൃഷി. പൊകീാപൊയ്താഴിഞ്ഞ �ാടി
ങ്ങളിിപൊല കീച്ചിിക്കുറ്റി പൊ�റുക്കാി മാാറ്റുന്നതും, 
എംള്ളു വിതക്കുന്നതും, പൊകീാച്ചു തൂ� പൊകീാണ്ടി് 
ഇടി കീിളിയ്ക്കുന്നതും വിളിഞ്ഞു �ാകീപൊമാത്ത്ിയം 
എംള്ളു �റിിപൊച്ചിടുക്കുന്നതും, ചുവടുപൊവട്ടുന്ന
തും, ഇല കുടിഞ്ഞുവൃത്ത്ിയംാക്കുന്നതും, 

പൊവയംിലില് ഉണക്കുന്നതുപൊമാല്ലാാം വീട്ടുകീാര് 
തപൊന്നയംാണ്. ഇതിപൊനാന്നും ആപൊരിയുംം കൂലി 
പൊകീാടുത്തു നിര്ത്ത്ിയംിരുന്നില്ലാ. അതുപൊകീാ
ണ്ടുതപൊന്ന കീിട്ടുന്നത്  ലാഭം, അതായംിരുന്നു 
എംള്ളുകൃഷിയുംപൊടി സ്വവിദ്ദേശഷത.

പൊവളിിപൊച്ചിണ്ണയുംം കീടുപൊകീണ്ണയുംം നില
ക്കാടിലപൊയംണ്ണയുംം സൂരിയകീാന്തിപൊയംണ്ണയുംം 
തവിപൊടിണ്ണയുംം ഒലിപൊവണ്ണയുംം തുടിങ്ങി 
ഭക്ഷയ- �ാ�കീ എംണ്ണകീള് നിരിവധിയംാണ്. 
�ദ്ദേക്ഷ മാലയംാളിിയ്ക്ക്് 'നപൊല്ലാണ്ണ' എംപൊ�ണ്ണ 
തപൊന്നയംാണ്. തീപൊപ്പ്ാ�ദ്ദേലറ്റാല് എം�് 
അരിച്ചു പുരിട്ട്ിയംിരുന്നു. എം�ിന്പൊറി ഇല 
വയംറിിന്പൊറി അസുംഖങ്ങള്ക്കാ് പ്രാതിവിധി
യംാപൊണന്നും അരിച്ചുപുരിട്ട്ിയംാല് ദ്ദേദ്ഹത്ത്ിന് 
മൃദുതവം ഉണ്ടിാകുപൊമാന്നും �ഴമാക്കാാര് വിശവസ്വി
ച്ചു. ഓണാട്ടുകീരിയംിലുംം മാറ്റും മാകീരിം, കുംഭം, 
മാീനം മാാസ്വങ്ങളിില് എം�് വളിര്ന്നുനില്ക്കു
ന്ന വയംലുംകീളിിലൂപൊടിയംായംിരുന്നു എംല്ലാാവരു
പൊടിയുംം സ്വഞ്ചാാരിം. അതിനാലാകീാം 'എം�ിന് 
ഏഴു വഴി' എംന്ന് കീാരിണവന്മാാര് �റിഞ്ഞു 

എള്ളുകൃഷി എദ്ദേ�ാളിമാില്ലാാന്റെതയംാകുദ്ദേമാാ? 
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പൊവച്ചിിരിിക്കുന്നത്. എം�ിന്�ാടിങ്ങളിിലൂപൊടി 
നടിന്നു നടിന്ന്  പൊനടുകീയുംം കുറുകീയുംം വഴി
ത്ത്ാരികീള് ഏപൊറിയുംണ്ടിാകും. എം�ിനിടിയംി
ലൂപൊടി നടിക്കാാപൊമാന്നത് ഒരു സ്വാമ്പ്രദ്ായംികീ 
രിീതിയംായംിരുന്നു. ഇങ്ങപൊന നടിന്നിട്ടു�വ
ര്ക്കാറിിയംാം അപൊതാരിനുഭവമാാണ.് ഹൃദ്യമാാ
പൊയംാരു സും�ന്ധിം നമുക്കാ് അനുഭവദ്ദേവദ്യ
മാാണ്. കീിങ്ങിണി തൂങ്ങിയം  ദ്ദേ�ാപൊലയും� 
എം�ിന് പൂവില് നിന്നും ദ്ദേതന് നുകീരിാപൊന
ത്തുന്ന  ദ്ദേതനീച്ചികീളുംം നാനാജാതി ശലഭങ്ങ
ളുംം തു�ികീളുംം എം�ിനിടിയംില് സ്വദ്ാ �ാറിി 
�റിന്നു നടിക്കുന്നുണ്ടിാകും. മാഞ്ഞണിഞ്ഞ 
പ്രാഭാതങ്ങളിിലാണ് എം�ിനിടിയംിലൂപൊടി 
നടിക്കുന്നപൊതങ്കിില് എം�ിന്പൊറി  ഇലയംില് 
�റ്റി നില്ക്കുന്ന മാഞ്ഞുകീണങ്ങള് നമ്മുപൊടി 
ദ്ദേദ്ഹത്ത്് ഉരുമാി ശീതളിിമായുംപൊടി ഒരു ഇളിം 
സ്പര്ശമാായംിട്ട്ാണ് അത് അനുഭവപൊപ്പ്ടുകീ.

ആയുംര്ദ്ദേവദ്വിധിപ്രാകീാരിം കുഴമ്പും 
എംണ്ണയുംം തയ്യാറിാക്കുന്നതില്  എംപൊ�ണ്ണ 
പ്രാധാന  ദ്ദേ�രുവയംാണ്. അത് ഓണാ
ട്ടുകീരി എം�ിന്പൊറി എംണ്ണയംാപൊണങ്കിില് 
അതിന് ഇരിട്ട്ി ഗുണപൊമാന്നാണ് �രി�
രിാ�ത വിശവാസ്വം. ഓണാട്ടുകീരിയംിപൊല 
എംപൊ�ണ്ണ ദ്ദേതച്ചിാല് തലമുടിിയ്ക്ക്് എംണ്ണക്കാറു
പ്പും ഏഴഴകുപൊമാന്നാണ് �റിഞ്ഞു �തിഞ്ഞ 
വിശവാസ്വം. എംപൊ�ണ്ണപൊയംാഴിച്ചി്  തിരിി 
കീത്ത്ിച്ചി് അതിന്പൊറി കീരിി �ിഞ്ഞാണത്ത്ില് 
ദ്ദേശഖരിിച്ചു സൂക്ഷിച്ചിാണ് �ണ്ടി് കീപൊണ്ണഴുതാ
നും പൊ�ാട്ടുകുത്ത്ാനും കീ�ഷി ഉണ്ടിാക്കാി
യംിരുന്നത്. എം�ിന്പൊറി വിളിപൊവടുപ്പുകീാല
മാായംാല് എം�ിടിിച്ചിതും, എംള്ളുണ്ടിയുംം  മാറ്റും 
ഇവിപൊടി സ്വാര്വ്വത്രിിമാായം ഭക്ഷയവിഭങ്ങളിായംി
രുന്നു. എംള്ളും കീരുപൊപ്പ്ട്ട്ിയുംം കൂടിി ഉരിലിലിട്ട്് 
ഇടിിച്ചി് ഉണ്ടിാക്കുന്ന എംള്ളുണ്ടിയുംപൊടി രു�ി 
ഒന്ന് ദ്ദേവപൊറി തപൊന്നയംാണ്. എംള്ളും കീരുപൊപ്പ്
ട്ട്ിയുംം കൂടിി ദ്ദേ�ര്ത്ത്് ഇടിിപൊച്ചിടുത്ത്ാല് അത് 
ഏറ്റവും രു�ിദ്ായംകീവും ആദ്ദേരിാ�യദ്ായംകീ 
വുമാായം ഭക്ഷണ�ദ്ാര്ത്ഥ്യമാാണ്. ഇദ്ദേപ്പ്ാള് 
നാം വി�ണിയംില് നിന്നും വാങ്ങുംന്ന എംത്രി 
വില കൂടിിയം എംള്ളുണ്ടിക്കും ഈ സ്വവാദുകീിട്ട്ില്ലാ.

തകീഴി ധര്മ്മീശാസ്തിാദ്ദേക്ഷത്രിത്ത്ിപൊല 
പ്രാധാന വഴി�ാടിാണ് എംണ്ണദ്ദേസ്വവ. �ല 
മാാരികീ ദ്ദേരിാ�ങ്ങള്ക്കും ഒരു സ്വിദ്ധൗഷ
ധമാായംി ഇവിപൊടി നിദ്ദേവദ്ിച്ചി എംപൊ�ണ്ണ 
ഇദ്ദേപ്പ്ാഴും ഉ�ദ്ദേയംാ�ിച്ചു ദ്ദേ�ാരുന്നുണ്ടി്. 
ഓ ണ ാ ട്ടു കീരിയം ി പൊ ല  എം ള്ളു കൃ ഷ ി യും പൊ ടി 
പ്രാാമുഖയം  �രി�രിാ�ത ആയുംര്ദ്ദേവദ് 
കൈവദ്യന്മാാരുപൊടി സ്വംഖയാബാലം, തകീഴി 
ധര്മ്മീശാസ്തിാദ്ദേക്ഷത്രിത്ത്ിപൊല ഔഷധ 
എംണ്ണ വഴി�ാടുപൊമാല്ലാാം �ണ്ടു �ദ്ദേണ്ടി ഈ 
പ്രാദ്ദേദ്ശത്തുണ്ടിായംിരുന്ന ബുദ്ധമാത സ്വവാധീന
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പൊത്ത്യംാണ് ഓര്മാിപ്പ്ിക്കുന്നത്. ബുദ്ധവിഹാ
രിങ്ങദ്ദേളിാടിനുബാന്ധിിച്ചു� �ികീിത്സാലയംങ്ങ
ളിില് എംണ്ണയുംം കൈതലവുപൊമാാപൊക്കായംടിങ്ങുംന്ന 
പ്രാാ�ീന �ികീിത്സാ രിീതികീള് നിലനിന്നിരു
ന്നുപൊവന്ന് �രിിത്രി  സൂ�നകീളുംണ്ടി്. ദ്ദേഹാമാ
പൂജാദ്ികീര്മാങ്ങളിിലുംം എം�ിന് വളിപൊരിയം
ധികീം പ്രാാധാനയമാാണു�ത.് �ിതൃപൂജാ 
�ടിങ്ങുംകീളിിപൊലല്ലാാം എം�് അനിര്വ്വാരിയ
മാാണ്. �ിതൃശുദ്ധി �ടിങ്ങില് എംള്ളുപൊകീാണ്ടി് 
ദ്ദേഹാമാിക്കുകീയംാണ് പൊ�യ്യുന്നത്. എംള്ളും 
പൊവ�വും കീയ്യിപൊലടുത്തു മാരിിച്ചുദ്ദേ�ായം 
�ിതൃക്കാള്ക്കാായംി നടിത്തുന്ന തിദ്ദേലാദ്കീ 
സ്വമാര്പ്പ്ണത്ത്ിലുംം എംള്ളു കൂടിിദ്ദേയംതീരൂ. 
കൈഹന്ദവാ�ാരിപ്രാകീാരിം അസ്ഥി സ്വഞ്ചാ
യംനകീര്മ്മീങ്ങളുംപൊടി ഭാ�മാായംി �ട്ട്ടിയംില് 
നവധാനയങ്ങള് വിതയ്ക്കുദ്ദേ�ാള് അതിലുംം 
എം�് പ്രാധാനം തപൊന്ന.

എംള്ളുമാായംി ബാന്ധിപൊപ്പ്ട്ട് നിരിവധി 
പൊ�ാല്ലുകീളുംം കൈശലികീളുംം മാലയംാളിിക്കാ് 
ഏപൊറി �രിി�ിതമാാണ്.

• എംണ്ണ ദ്ദേ�ാരുന്നതറിിയംാം 
 എം�് ദ്ദേ�ാരുന്നതറിിയംില്ലാ!
• എം�് പൊകീാറിിച്ചിാല് എംദ്ദേ�ാളിം 
• എം�ിടി പൊതറ്റിയംാല് വില്ലാിടി
• എം�ിപൊല ലാഭം - പൊകീാ�ിപൊല ദ്ദേ�തം
• എം�ിന് ഏഴുവഴി
• എംദ്ദേ�ാളിമാില്ലാ പൊ�ാളിിവ�നം
• എംള്ളുവിത്ത്ിപൊല്ലാന്ന് - �റിയുംവാനവകീാ 

ശം കീാരിണവര്ക്കാദ്ദേല്ലായുംള്ളൂ?

ഇങ്ങപൊന എംത്രിപൊയംത്രി �ഴപൊമാാഴികീളുംം 
കൈശലികീളുംം!

പൊ�ട്ട്ികുളിങ്ങരി ഭരിണി നാളിില് ഉത്സവം 
കീണ്ടു മാടിങ്ങുംദ്ദേ�ാള്' മാലയംാളിിക്കാ് പ്രാിയംങ്കിരി
നായം ഓണാട്ടുകീരിയുംപൊടി കീവി ശ്രൃംീകുമാാരിന്ത
�ിയുംപൊടി വരിികീളിാണിത്. അപൊത, ഓണാ
ട്ടുകീരിയുംപൊടി ഉത്സവമാായം കുംഭഭരിണിയ്ക്കും 
എംള്ളുമാായംി ഇഴദ്ദേ�ര്ന്ന �ില ബാന്ധിങ്ങളും
ണ്ടി്. പൊ�ട്ട്ികുളിങ്ങരിയംിപൊല ഈ ഉത്സവകീാലം 
ഇവിടുപൊത്ത് പൊനല്പ്പ്ാടിങ്ങളിിലാപൊകീ എംള്ളു

 

�ഞ്ചാായംത്ത്് രിാജ ്  മാാസ്വികീയംി 
ദ്ദേലക്കു� ദ്ദേലഖനങ്ങളുംം കീത്തുകീളുംം 
prmdp2020@gmail .com എംന്ന 
ഇ-പൊമായംില് വിലാസ്വത്ത്ില് അയംദ്ദേക്കാ
ണ്ടിതാണ്.

ദ്ദേകീരിളിത്ത്ിപൊല ഭവനരിഹിതരിായം എംല്ലാാ 
കുടുംങ്ങള്ക്കും സ്വവന്തമാായംി വീപൊടിന്ന സ്വവപ്നംം  
സ്വാക്ഷാത്കീരിിക്കുകീ എംന്ന മാഹത്ത്ായം 
ലക്ഷയം മുന്നിര്ത്ത്ി സ്വര്ക്കാാര് ആവിഷ്കാരിിച്ചി് 
നടിപ്പ്ിലാക്കാിയം കൈലഫ് ഭവന�ദ്ധതിയുംപൊടി, 
ഭൂരിഹിത ഭവനരിഹിതരുപൊടി പുനരിധിവാസ്വം 
ലക്ഷയമാിടുന്ന, മുന്നാംഘട്ട്ത്ത്ില് പൊ�ാതു 
ജന�ങ്കിാളിിത്ത്ദ്ദേത്ത്ാപൊടി ആരിംഭിച്ചിിട്ടുളിളി 
‘മാനദ്ദേസ്സാാടിിത്ത്ിരിി മാണ്ണ് ’ ജനകീീയം കീയാ�യംി
ന്പൊറി പ്രാാധാനയം വിശദ്ീകീരിിച്ചും ഭൂമാി സ്വംഭവന 

പൊ�യ്തവപൊരി �രിി�യംപൊപ്പ്ടുത്ത്ിയുംം ബാഹു തദ്ദേ�
ശസ്വവയംംഭരിണ,എംകൈക്സിസ്വ്  വകുപ്പ്് മാന്ത്രി ശ്രൃംീ.
എംം.വി ദ്ദേ�ാവിന്ദന് മാാസ്റ്റര് പ്രാസ്വിദ്ധീകീരിിച്ചി് 
ദ്ദേലഖനം സ്വര്ക്കാാരിിപൊന്റ് ലക്ഷയം സൂ�ിപ്പ്ിക്കു
ന്നതും പൊ�ാതുജനങ്ങള്ക്കാ് പ്രാദ്ദേ�ാദ്നദ്ദേമാകുന്ന
തുമാായംി. ജനകീീയം ഇടിപൊ�ടിലിപൊന്റ് ഭാ�മാായംി 
�ദ്ധതി പൂര്ണവിജയംത്ത്ിപൊലത്ത്ിക്കുന്നതിന് 
ജനങ്ങള് ഇദ്ദേതപൊറ്റടുക്കുപൊമാന്ന കീാരിയത്ത്ില് 
യംാപൊതാരു സ്വംശയംവുമാില്ലാ. അതുദ്ദേ�ാപൊല ഗ്രാാ
മാ�ഞ്ചാായംത്തുകീളുംപൊടി  വരുമാാനദ്ദേ�ാതസ്സു
കീപൊളി �രിി�യംപൊപ്പ്ടുത്ത്ി ശ്രൃംീ.എംം ദ്ദേ�ാ�കുമാാര്  
പ്രാസ്വിദ്ധീകീരിിച്ചി ദ്ദേലഖനവും വളിപൊരിയംധികീം 
അറിിവ് �കീരുന്നതും പ്രാദ്ദേയംാജനകീരിവുമാായംി
രുന്നു.  ഇ- ഗ്രാാം സ്വവരിാജ് ദ്ദേ�ാര്ട്ട്ലിപൊന്റ് സ്വവി
ദ്ദേശഷതകീപൊളി കുറിിച്ചും പ്രാവര്ത്ത്നപൊത്ത്കുറിിച്ചി് 
പ്രാസ്വിദ്ധീകീരിിച്ചി ദ്ദേലഖനവും കീാലികീപ്രാസ്വക്ത
വും ജീവനക്കാാര്ക്കാ് അറിിവ് �കീരുന്നതുമാായംി 

എംന്നു �റിയംപൊട്ട്.  ചുരുക്കാത്ത്ില്  �ഞ്ചാായം
ത്ത്് രിാജ് മാാസ്വികീയുംപൊടി ഡിിസ്വംബാര് ലക്കാം 
മാികീച്ചിതും അറിിവ് �കീരുന്നതുമാായംിരുന്നു.  
സ്വര്ക്കാാരിിപൊന്റ് ജനദ്ദേക്ഷമാപ്രാവര്ത്ത്നങ്ങള് 
ജനങ്ങളിിലുംം ജീവനക്കാാരിിലുംം എംത്ത്ിക്കുന്ന
തില്   മുന്നിരിയംില് പ്രാവര്ത്ത്ിക്കുന്ന  �ഞ്ചാാ
യംത്ത്് രിാജ് മാാസ്വികീയുംപൊടി  അണിയംറിയംില് പ്രാ
വര്ത്ത്ിച്ചി എംല്ലാാദ്ദേ�ര്ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങള്. 

പി. ബാോബുര്യോജ്യ് 
മാലപ്പുറിം 

പൂത്തു നില്ക്കുന്ന കൃഷിക്കാാലത്ത്ാണ്. 
എം�ിന് കീണ്ടിങ്ങളിിലൂപൊടിയംാണ് അംബാരി
ചുംബാികീളിായം ദ്ദേതരും കുതിരിയുംം വടിം പൊകീട്ട്ി 
വലിച്ചു പൊകീാണ്ടുദ്ദേ�ായംിരുന്നത്. തടിിപൊകീാണ്ടു
ണ്ടിാക്കാിയം കൂറ്റന് �ാടുകീള്ക്കാ് അഥാവാ �ക്രി
ങ്ങള്ക്കാ് നല്ലാ ഉരുളിിച്ചിയുംം ഇളിക്കാവും കീിട്ട്ാന് 
എം ള്ളു ത പൊ ന്നയം ാ ണ്  ലൂ ബ്രിക്കാ ന് റി ായം ി 
ഉ�ദ്ദേയംാ�ിക്കുന്നത്. �ാക്കാിനിടിയംിദ്ദേലക്കാ് 
എം�് ചുവദ്ദേടിാപൊടി �ിഴുതുവയ്ക്കു ദ്ദേ�ാള് അത് 
�തഞ്ഞരിഞ്ഞ് ഗ്രാീസ്സുദ്ദേ�ാപൊലയംാകുന്നതി
നാല് ടിണ് കീണക്കാിന് ഭാരിമു� കീമാനീയം
മാായം ഈ അപൊമായം്പ്പുകീള് അനായംാദ്ദേസ്വന 
വലിച്ചുപൊകീാണ്ടു ദ്ദേ�ാകുവാന് കീഴിയുംന്നു.

ആഹാരിമാായുംം ഔഷധമാായുംം ആ�ാരിാ
നുഷ്ഠിാന�രിമാായുംപൊമാല്ലാാം ഏപൊറി പ്രാാധാനയമു
� എംള്ളു കൃഷി എം�ിന്പൊറി തറിവാടിായം 
ഓണാട്ടുകീരിയംില് നിന്നു ദ്ദേ�ാലുംം അനയമാാ
കുദ്ദേമാാ? പൊനല്പ്പ്ാടിങ്ങളുംപൊടി ദ്ദേശാഷണവും 
കീാലാവസ്ഥാ വയതിയംാനവും അതിലും�രിി 
കൃഷിദ്ദേയംാടു� ആഭിമുഖയകുറിവുപൊമാല്ലാാം എംള്ളു
കൃഷിയുംപൊടി തിദ്ദേരിാധാനത്ത്ിന് കീാരിണമാായംി. 
സ്വമാാനതകീ ളിില്ലാാത്ത് സ്വവിദ്ദേശഷതകീള് 
കീണക്കാിപൊലടുത്ത്് 'ഓണാട്ടുകീരി എം�ിന് ' 
ഭൂമാിശാസ്ത്രീ  സൂ�ികീ ലഭിക്കാാനു� നടി�ടിിക്രി
മാങ്ങള് ഏപൊറിക്കുപൊറി അന്തിമാഘട്ട്ത്ത്ിലാണ
ദ്ദേത്രി! ഭൗമാശാസ്ത്രീ സൂ�ികീ  ലഭിക്കുദ്ദേ�ാദ്ദേഴക്കും 
എംള്ളുകൃഷി എംദ്ദേ�ാളിപൊമാങ്കിിലുംം അവദ്ദേശഷി
ക്കുദ്ദേമാാ ആദ്ദേവാ? മാലയംാളിിയുംപൊടി മാാറുന്ന 
ശീലങ്ങള്  ഔഷധ-ദ്ദേ�ാഷകീ  ദ്ദേമാന്മാകീളും� 
എം�ിപൊനയുംം വിസ്മൃതിയംിലാക്കുദ്ദേമാാ.




ആയുര്ശേവാ�വാിധിപ്രകാരം 

കുഴിമ്പുംം എണ്ണയും 
തിയ്യാാറിാക്കുംന്ന്തിില് എചെള്ളണ്ണ 

പ്രധാന  ശേ�രുംവായാണ്. 
അംതി് ഓണാട്ടുകര എള്ളിചെന്റ് 
എണ്ണയാചെണങ്കിില് അംതിിന് 

ഇരട്ടി ഗുണചെമിന്ന്ാണ് 
�ര�രാ�തി വാി�വാസം
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