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ണന്റെമന്ന്ില്ല. അംവായുന്റെട പൂര്ണ്ണമായാ ഉത്തരവാാ�ിത്തം 
ശേലഖകര്ക്കാ് മാത്രമായാിരിക്കുംം. �രസയങ്ങളുന്റെട ഉള്ളട
ക്കാത്തിലുംം � ഞ്ചാായാത്ത് രാജ്ിന് ഉത്തരവാാ�ിത്തമില്ല.

എഡിിറ്റോ�ോറിിയൽ

പ്രത്യാാ�ശയോ��ടെെ ത്യായോ�ശദിിനംം 2022
പീഞ്ചാായം�് രിാജ് സ്വംവിധാനം�ിഫെ� ഉപീജ്ഞാാതംാവായം ശ്രീീ. ബല്വന്ത്് 

റാായം് ദ്ദേമി�യുംഫെെ ജന്മദിിനംമിായം ഫെ�ബ്രുവരിി 19 നം് സ്വംസ്ഥാാനം�ിഫെ� ജനംപീക്ഷ 
വികീസ്വനം കുതംിപ്പിിനം് ശക്താിപീകീരിാന് കീഴിിയുംന്ന ഏകീീകൃതം തംദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ 
വകുപ്പിിഫെ� പ്രഖ്യായാപീനംവുംം തംദ്ദേ�ശസ്വവയംം ഭരിണ ദിിനംാദ്ദേ�ാഷിം 2022 ഫെ� ഉദി്�ാ
െനംവുംം തംിരുവനംന്ത്പുരി�് വച്ചു നംെന്നു.

മുന്വര്ഷിങ്ങളിില് സ്വംസ്ഥാാനംഫെ� ത്രിിതംല പീഞ്ചാായംത്തുകീളുഫെെ പ്രതംിനംി
ധികീള് സ്വം�െിപ്പിിച്ച്ിരുന്ന പീഞ്ചാായം�് ദിിനംാദ്ദേ�ാഷിം ഏകീീകൃതം തംദ്ദേ�ശസ്വവ
യംംഭരിണ വകുപ്പി് യംാഥാര്ത്ഥ്യയമിായം സ്വാഹിചരിയ�ിലാണ് തം�ശസ്വവയംംഭരിണ 
ദിിനംാദ്ദേ�ാഷിമിായംി പീരിിപീാെി സ്വം�െിപ്പിിക്കാഫെപ്പിട്ടിതം്.  ഗ്രാാമി, ദ്ദേ�ാക്കാ്, ജില്ലാാ 
പീഞ്ചാായംത്തുകീളും, നംഗീരിസ്വഭകീളുദ്ദേെയുംം ദ്ദേകീാര്പ്പിദ്ദേറാഷിനുകീളുദ്ദേെയുംം ജനംപ്രതംിനംിധി
കീളും ജീവനംക്കാാരും പീങ്കാാളിികീളിായംി ദ്ദേകീരിളി�ിഫെ� ചരിിത്രി�ില് ആദിയമിായംാണ് 
ഇ�രി�ിഫെലാരു ഏദ്ദേകീാപീനംവുംം ആദ്ദേ�ാഷിവുംം നംെന്നതം്.

മുന്വര്ഷിങ്ങളിിഫെല പ്രവര്�നം മിികീവിഫെ� അംെിസ്ഥാാനം�ില് പുരിസ്കീംാരിം 
ദ്ദേനംെിയം തംദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാാപീനംങ്ങള്ക്കാ്  സ്വമിാപീനംസ്വദ്ദേ�ളിനം ദ്ദേവദിിയംില് 
സ്വ�ാനംങ്ങള് വിതംരിണം ഫെചയ്തു.  2020-2021 ഫെല ഏറ്റവുംം മിികീച്ച് പ്രകീെനംം കീാഴ്ച
ഫെവച്ച്് ഗ്രാാമിപീഞ്ചാാത്തുകീളിില് ഒന്നാം സ്ഥാാനംം കീരിസ്ഥാമിാക്കാിയംതം് എംറാണാകുളിം 
ജില്ലായംിഫെല മുളിന്തുരു�ി ഗ്രാാമിപീഞ്ചാായം�ാണ്.  ദ്ദേ�ാക്കാ് പീഞ്ചാായംത്തുകീളിില് 
മിലപ്പുറാം ജില്ലായംിഫെല ഫെപീരുമ്പെപ്പി് ദ്ദേ�ാക്കും ജില്ലാാ പീഞ്ചാായം�ില് തംിരുവനംന്ത്
പുരിവുംം, ദ്ദേകീാര്പ്പിദ്ദേറാഷിനുകീളിില് ദ്ദേകീാഴിിദ്ദേക്കാാടും നംഗീരിസ്വഭകീളിില് സുല്�ാന് 
ബദ്ദേ�രിിയുംം മിികീവിഫെ� പുരിസ്കീംാരിങ്ങള് കീരിസ്ഥാമിാക്കാി.  ജില്ലാാതംല�ിലുംം മിികീവ് 
പുലര്�ിയംവഫെരി ഫെതംരിഫെ�ടു�ിട്ടുണ്ട്.  അംവര്ക്കാ് ജില്ലാാതംല ആദ്ദേ�ാഷിപീരിിപീാ
െികീളിില് സ്വ�ാനംവിതംരിണം നംെ�ി. എംല്ലാാ വിജയംികീള്ക്കും അംഭിനംന്ദനംങ്ങള്.

ഏകീീകൃതം തംദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പി് സ്ഥാാപീിതംമിായംതംിഫെ� ഔദ്ദേദിയാഗീികീ 
പ്രഖ്യായാപീനംംകൂെി  തംദ്ദേ�ശദിിനം�ില് നംെത്തുകീയുംണ്ടായംി.  തംദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാാ
പീനംങ്ങളിില്  എംത്തുന്നവര്ക്കാ് സ്വംതൃപ്തിിദ്ദേയംാഫെെ മിെങ്ങിദ്ദേപ്പിാകീാന് കീഴിിയുംന്ന 
സ്വാഹിചരിയമുണ്ടാകീണം.  അംതംിനു വഴിിഫെയംാരുക്കുന്നതു കൂെിയംാവണം തംദ്ദേ�ശസ്വവ
യംംഭരിണ വകുപ്പുകീളുഫെെ സ്വംദ്ദേയംാജനംം.  വികീസ്വനം - ദ്ദേക്ഷമി പീദ്ധതംിയുംഫെെ ഗുണ
�ലങ്ങള് ഓദ്ദേരിാ പീൗരിനംിദ്ദേലക്കും എം�ിദ്ദേച്ച്ദ്ദേരിണ്ടതുണ്ട്.  എംന്നാല് മിാത്രിദ്ദേമി 
സ്വമിഗ്രാതംയംിലൂന്നിയം സുസ്ഥാിരി വികീസ്വനംം എംന്ന കീാഴ്ചപ്പിാെ് അംര്ത്ഥ്യവ�ാവുംകീയും
ള്ളൂ.  ആ ദ്ദേനംട്ടി�ിദ്ദേലക്കാ് എം�ിദ്ദേച്ച്രുന്നതംില് തംദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പുകീള്ക്കാ് 
വഹിിക്കാാനുള്ള പീങ്കാ് വളിഫെരി വലുംതംാണ്.  ഏകീീകൃതം തംദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പിിഫെ� 
പ്രഖ്യായാപീനംം അംതംിനു ഊര്ജ്ജം പീകീരുന്നതംാകീദ്ദേട്ടിഫെയംന്ന് ആശംസ്വിക്കുന്നു.

 
എച്ച്്. ദിിറ്റോ�ശൻ ഐ.എ.എസ്്.

പീഞ്ചാായം�്  ഡിയംറാക്ടര്

എന്റെ� സ്ോമൂഹ്യയദിര്ശ�ം മൂന്നുവാോക്കുകളിിൽ 
സ്ംഗ്രഹ്യിക്കാോവുന്നതാോണ്്. സ്മതാംം, സ്ംോതാന്ത്ര്യംയം, സ്ോറ്റോഹ്യോദിര്യംയം.

                                       - ദ്ദേഡിാ. ബി. ആര്. അംംദ്ദേബദി്കീര്
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സ്വംസ്ഥാ ാ നം � ി ഫെ �  ജ നം പീ ക്ഷ 
വികീസ്വനം കുതംിപ്പിിനം് ശക്താിപീകീ

രിാന് ഉതംകുന്ന ഏകീീകൃതം തംദ്ദേ�ശസ്വവയംം
ഭരിണ വകുപ്പിിഫെ� പ്രഖ്യായാപീനംവുംം തംദ്ദേ�ശസ്വവ
യംംഭരിണ ദിിനംാദ്ദേ�ാഷിം 2022 ഫെ� ഉദി്�ാെ
നംവുംം പീഞ്ചാായം�് രിാജ് സ്വംവിധാനം�ി
ഫെ� ഉപീജ്ഞാാതംാവായം ബല്വന്ത്് റാായം് 
ദ്ദേമി�യുംഫെെ ജന്മദിിനംമിായം ഫെ�ബ്രുവരിി 19 നം് 
തംിരുവനംന്ത്പുരി�് വച്ച്് നംെന്നു. ആദ്ദേ�ാ
ഷിപീരിിപീാെികീളുഫെെ ഉദി്�ാെനംം 19-ാം 
തംീയംതംി സൈവകുദ്ദേന്നരിം 3 മിണിക്കാ് തംിരു
വനംന്ത്പുരിം ദ്ദേകീാവളിം ദ്ദേകീരിളി ആര്െ്സ്വ് 
& ക്രാാഫ്റ്റ്് വിദ്ദേല്ലാജില് തംദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ 
വകുപ്പി് മിന്ത്രിി എംം.വി. ദ്ദേഗീാവിന്ദന് മിാസ്റ്റ
റുഫെെ അംദ്ധയക്ഷതംയംില് ദ്ദേചര്ന്ന സ്വദ്ദേ�ളി

ഏകീീകൃത്യാം
ത്യായോ�ശസ്വവ�ംഭരണ ദിിനംം 2022

നം�ില് മുഖ്യായമിന്ത്രിി പീിണറാായംി വിജയംന് 
നംിര്വ്വഹിിച്ചു. ഫെപീാതുവിദിയാഭയാസ്വ-ഫെതംാഴിില് 
വകുപ്പുമിന്ത്രിി വി. ശിവന്കുട്ടിി, ഭക്ഷയഫെപീാ
തുവിതംരിണ വകുപ്പുമിന്ത്രിി അംഡിവ. ജി.ആര്. 
അംനംില്, ഗീതംാഗീതം വകുപ്പുമിന്ത്രിി അംഡിവ. 
ആ�ണി രിാജു, ജില്ലാാ പീഞ്ചാായം�് പ്രസ്വി
ഡി� ് ഡിി. സുദ്ദേരിഷി് കുമിാര്, തംദ്ദേ�ശസ്വവയംം
ഭരിണ വകുപ്പി് അംഡിിഷിണല് ചീ�് ഫെസ്വക്രാ
ട്ടിറാി ശാരിദി മുരിളിീധരിന്, ഗ്രാാമിപീഞ്ചാായം�് 
അംദ്ദേസ്വാസ്വിദ്ദേയംഷിന് പ്രസ്വിഡി�് ഫെകീ.എംം. 
ഉഷി, ദ്ദേ�ാക്കാ് പീഞ്ചാായം�് അംദ്ദേസ്വാസ്വി
ദ്ദേയംഷിന് പ്രസ്വിഡി� ് ബി.പീി. മുരിളിി, ജില്ലാാ 
പീഞ്ചാായം�് പ്രസ്വിഡി� ് സ്വ് ദ്ദേചംബര് 
ഫെചയംര്ദ്ദേപീഴി് സ്വൺ ഫെകീ.ജി. രിാദ്ദേജശവരിി, 
തംദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പി് പ്രിന്സ്വിപ്പില് 

ഡിയംറാക്ടര് ഡിി. ബാലമുരിളിി തുെങ്ങിയംവര് 
പീഫെങ്കാടുത്തു.

സ്വര്ക്കാാരിിഫെ� പ്രഖ്യായാപീിതം ലക്ഷയ
ങ്ങള് ദ്ദേനംെിഫെയംടുക്കുന്നതംിനം് തംദ്ദേ�ശ സ്വവ
യംംഭരിണ സ്ഥാാപീനംങ്ങള്ക്കാ് ആവശയമിായം 
ഭരിണപീരിമിായം സ്വഹിായംം എം�ിച്ചുഫെകീാ
ടുക്കുകീ എംന്നതംാണ് ഏകീീകൃതം തംദ്ദേ�ശ
സ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പിിഫെ� പ്രധാനം ലക്ഷയം. 
തംീര്ത്തും ജനംപീക്ഷത്തു നംില്ക്കുന്ന,അംധി
കീാരിവിദ്ദേകീന്ദ്രീീകീരിണ പ്രക്രാിയംഫെയം സ്വജീവ
മിാക്കുന്ന ഏകീീകൃതം തംദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ
വകുപ്പി് പ്രഖ്യായാപീനംവുംം തംദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ 
ദിിനംാദ്ദേ�ാഷിവുംം ഒരു ദ്ദേവദിിയംില് സ്വം�
െിപ്പിിക്കാഫെപ്പിട്ടിതം് ഏഫെറാ അംര്ത്ഥ്യവ�ാണ്. 
മുന്കീാലങ്ങളിില് സ്വംസ്ഥാാനംഫെ� ത്രിിതംല 

ഏകീകൃതാ താറ്റോ�ശസ്ംയംഭര്യംണ് വാകുപ്പിിന്റെ� പ്രഖ്യായോപ�വും  
താറ്റോ�ശസ്ംയംഭര്യംണ് ദിി�ോറ്റോ�ോഷവും
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പീഞ്ചാായംത്തുകീളുഫെെ പ്രതംിനംിധികീള് സ്വം�
െിപ്പിിച്ച്ിരുന്ന പീഞ്ചാായം�് ദിിനംാദ്ദേ�ാഷിം 
ഏകീീകൃതം തംദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പി് 
യംാഥാര്ത്ഥ്യയമിായം സ്വാഹിചരിയ�ിലാണ് 
തംദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ ദിിനംാദ്ദേ�ാഷിമിായംി 
പീരിിപീാെി സ്വം�െിപ്പിിക്കാഫെപ്പിട്ടിതം്. ഗ്രാാമി, 
ദ്ദേ�ാക്കാ്, ജില്ലാാ പീഞ്ചാായംത്തുകീളും നംഗീരി
സ്വഭകീളുദ്ദേെയുംം ദ്ദേകീാര്പ്പിദ്ദേറാഷിനുകീളുദ്ദേെ
യുംം ജനംപ്രതംിനംിധികീളും ജീവനംക്കാാരും 
പീങ്കാാളിികീളിായംി. ദ്ദേകീരിളി�ിഫെ� ചരിിത്രി
�ില് ആദിയമിായംാണ് ഇ�രി�ിഫെലാരു 
ഏദ്ദേകീാപീനംവുംം ആദ്ദേ�ാഷിവുംം നംെന്നതം്. 
ദ്ദേകീാവിഡി് മിാനംദിണ്ഡങ്ങള് പീാലിച്ച്് തംിരുവ

നംന്ത്പുരിം ദ്ദേകീാവളിം, ഫെവള്ളാറാിലുംള്ള ദ്ദേകീരിളി 
ആര്െ്സ്വ് ആന്ഡി് ക്രാാഫ്റ്റ്്സ്വ് വിദ്ദേല്ലാജില് 
നംെന്ന പീരിിപീാെിയംില് സ്വംസ്ഥാാനംതംല�ി
ലുംം തംിരുവനംന്ത്പുരിം ജില്ലായംിഫെലയുംം പുരി
സ്ക്കാാരി ദ്ദേജതംാക്കാളിായം തംദ്ദേ�ശ സ്ഥാാപീനംങ്ങ
ളിിഫെല ജനംപ്രതംിനംിധികീളും ജീവനംക്കാാരും 
പീഫെങ്കാടുത്തു. സ്വമിാന്ത്രിമിായംി തംിരുവനംന്ത്
പുരിം ഒഴിിഫെകീയുംള്ള ജില്ലാകീളിില് പീരിിപീാെി 
സ്വം�െിപ്പിിക്കുകീയുംം അംതംാതം് ജില്ലാകീളിിഫെല 
പുരിസ്ക്കാാരി ദ്ദേജതംാക്കാളിായം തംദ്ദേ�ശ സ്ഥാാപീ
നംങ്ങളിിഫെല ജനംപ്രതംിനംിധികീളും ജീവനം
ക്കാാരും പീഫെങ്കാടുക്കുകീയുംം ഫെചയ്തു. സ്വംസ്ഥാാ
നംതംല ഉദി്�ാെനം പീരിിപീാെി കീിലയുംഫെെ 

ദ്ദേനംതൃതംവ�ില് സ്വംസ്ഥാാനംഫെ� എംല്ലാാ 
തംദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാാപീനംങ്ങളിിലുംം 
തംല്സ്വമിയംം സ്വംദ്ദേപ്രഷിണം ഫെചയ്തതംിലൂഫെെ 
എംല്ലാാ തംദ്ദേ�ശസ്ഥാാപീനംങ്ങളിിഫെല ജനംപ്ര
തംിനംിധികീളിിലുംം ജീവനംക്കാാരിിലുംം എം�ി
ക്കാാന് കീഴിിഞ്ഞു.

തംദ്ദേ�ശദിിനംാദ്ദേ�ാഷിവുംമിായംി ബന്ധ
ഫെപ്പിട്ടി് 2022 ഫെ�ബ്രുവരിി 18 നം് ‘ജനംകീീയംാ
സൂത്രിണ�ിഫെ� 25 വര്ഷിം പുതുതംലമുറാ 
ഫെവല്ലുവിളിികീളും സ്വാധയതംകീളും’, ‘അംതംി
ദിാരിിദ്ര്യയ നംിര്ണ്ണയം പ്രക്രാിയംയംില് നംിന്നും 
സ്വമിാനംതംകീളിില്ലാാ� ദിാരിിദ്ര്യയ ലഘൂകീരിണ 
പ്രക്രാിയംയംിദ്ദേലക്കാ് ’, ‘വാതംില്പീെി ദ്ദേസ്വവനംം 
– സ്വാധയതംകീള്’ എംന്നീ വിഷിയംങ്ങളിില് 
ഓൺസൈലനംായംി ഫെസ്വമിിനംാറുകീള് സ്വം�െി
പ്പിിച്ചു. സ്വംസ്ഥാാനംഫെ� എംല്ലാാ തംദ്ദേ�ശ സ്ഥാാ
പീനംങ്ങളിിലുംം സൈലവായംി സ്വംദ്ദേപ്രഷിണം 
ഫെചയ്യഫെപ്പിട്ടി പ്രസ്തുതം ഫെസ്വമിിനംാറുകീളുഫെെ 
ഉദി്�ാെനംം തംദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പി് 
മിന്ത്രിി എംം.വി. ദ്ദേഗീാവിന്ദന് മിാസ്റ്റര് നംിര്വ്വഹിി
ച്ചു. തംദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പി് റൂറാല് പ്രിന്
സ്വിപ്പില് ഫെസ്വക്രാട്ടിറാി ദ്ദേഡിാ. ഷിര്�ിളി ദ്ദേമിരിി 
ദ്ദേജാസ്വ�് IAS സ്വവാഗീതംം പീറാ� ചെങ്ങി
ഫെ� ദ്ദേമിാഡിദ്ദേറാറ്റര് കീില ഡിയംറാക്ടര് ജനംറാല് 
ദ്ദേഡിാ. ദ്ദേജായം് ഇളിമിൺ ആയംിരുന്നു. മുന് 
ധനംകീാരിയമിന്ത്രിി ദ്ദേഡിാ. റ്റി. എംം. ദ്ദേതംാമിസ്വ് 
ഫെഎംസ്വക്കാ്, മുഖ്യായമിന്ത്രിിയുംഫെെ ഓ�ീസ്വിഫെല 
ഓ�ീസ്വര് ഓൺ ഫെ�ഷിയല്ഡിൂട്ടിി മിിര് 
മുഹി�ദി് IAS, ദിാരിിദ്ര്യയ ലഘൂകീരിണം ദ്ദേസ്റ്ററ്റ് 
ഫെസ്വല് ദ്ദേനംാഡില് ആ�ീസ്വര് സ്വദ്ദേന്ത്ാഷി് 
കുമിാര് വി.എംസ്വ്, കീില സ്വീനംിയംര് അംര്ബന് 
ഫെ�ദ്ദേലാ ദ്ദേഡിാ. രിാദ്ദേജഷി് ഫെകീ, അംഞ്ചുഫെതംങ്ങ് 
ഗ്രാാമിപീഞ്ചാായം�് പ്രസ്വിഡി�് വി. സൈലജു, 
കീരുവാറ്റ ഗ്രാാമിപീഞ്ചാായം�് പ്രസ്വിഡി� ് 
എംസ്വ്. സുദ്ദേരിഷി് എംന്നിവര് വിഷിയംങ്ങള് 
അംവതംരിിപ്പിിച്ചു.

2022 ഫെ�ബ്രുവരിി 19 നം് രിാവിഫെല 10 
മിണി മുതംല് സ്വമിാനംരിീതംിയംില് ഫെസ്വമിിനംാ
റുകീള് സ്വം�െിപ്പിിക്കാഫെപ്പിട്ടു. ‘നംവദ്ദേകീരിളി 
കീര്�പീരിിപീാെി 2’ , ‘സ്വംദ്ദേയംാജിതം തംദ്ദേ�ശ
സ്വവയംംഭരിണ സ്വര്വ്വീസ്വ് ’ എംന്നീ വിഷിയംങ്ങ
ളിില് സ്വം�െിപ്പിിക്കാഫെപ്പിട്ടി പ്രസ്തുതം ഫെസ്വമിി
നംാറുകീളിിഫെല ദ്ദേമിാഡിദ്ദേറാറ്റര് ദ്ദേലാക്കാല് ഗീവ. 
കീ�ീഷിന് ഫെചയംര്മിാന് സ്വി.പീി. വിദ്ദേനംാദി് 
ആയംിരുന്നു. ചെങ്ങില് വിഷിയംാവതംരിണം 
തംദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പി് അംഡിിഷിണല് 
ചീ�് ഫെസ്വക്രാട്ടിറാി ശാരിദി മുരിളിീധരിന് നംിര്
വ്വഹിിച്ചു.  തംദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പി് 
ഫെ�ഷിയല് ഫെസ്വക്രാട്ടിറാി കീണ്ണന് ആര്.എംസ്വ്. 
സ്വവാഗീതംവുംം സ്വബ് കീ�ിറ്റി കീൺവീനംര് 
ദ്ദേജാസ്ന ദ്ദേമിാള് നംന്ദിയുംം പീറാഞ്ഞു.       1    
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മിികീവിിനം് 
അംംഗീീകീ�രം

2020-21 വാര്ഷന്റെ� മികച്ച് താറ്റോ�ശസ്ംയംഭര്യംണ് സ്ഥാോപ�ങ്ങന്റെളി ന്റെതാര്യംന്റെ�ടുത്തു

2020-2021 വര്ഷിം മിികീച്ച് പ്രവ 
ര് � നം ം  കീ ാ ഴ്ച വ ച്ച് ് 

സ്വവരിാജ ്  ദ്ദേ�ാ�ി  പുരിസ്ക്കാാരിങ്ങള്ക്കും 
പ്രദ്ദേതംയകീ ധനംസ്വഹിായം�ിനും, മിഹിാത്മാാ
ഗീാന്ധി ദ്ദേദിശീയം ഗ്രാാമിീണ ഫെതംാഴിിലുംറാപ്പി് 
പീദ്ധതംി നംിര്വ്വഹിണ�ില് മിികീവുംപുലര്
�ി. അംര്ഹിതം ദ്ദേനംെിയം ഗ്രാാമി, ദ്ദേ�ാക്കാ്, 
ജില്ലാാ പീഞ്ചാായംത്തുകീഫെളി ഫെതംരിഫെ�ടുത്തു. 
കൂൊഫെതം ഈ വര്ഷിം മുതംല് മിികീച്ച് പ്ര

വര്�നംം കീാഴ്ചവച്ച് മുനംിസ്വിപ്പിാലിറ്റികീ
ദ്ദേളിയുംം ദ്ദേകീാര്പ്പിദ്ദേറാഷിനുകീദ്ദേളിയുംം സ്വവരിാജ് 
ദ്ദേ�ാ�ി പുരിസ്ക്കാാരിങ്ങള്ക്കും, അംയ്യങ്കാാളിി 
നംഗീരി ഫെതംാഴിിലുംറാപ്പി് പീദ്ധതംിയംില് മിികീവും 
പുലര്�ിയം മുനംിസ്വിപ്പിാലിറ്റികീദ്ദേളിയുംം 
ദ്ദേകീാര്പ്പിദ്ദേറാഷിനുകീള്ക്കും മിഹിാത്മാാ അംയ്യ
ങ്കാാളിി പുരിസ്ക്കാാരി�ിനും ഫെതംരിഫെ�ടുത്തു. 
സ്വംസ്ഥാാനംതംല�ിലുംള്ള പുരിസ്ക്കാാരിങ്ങളും, 
തംിരുവനംന്ത്പുരിം ജില്ലായംില് ജില്ലാാതംല

�ിഫെല പുരിസ്ക്കാാരിങ്ങളും തംദ്ദേ�ശസ്വവയംം
ഭരിണ ദിിനംാദ്ദേ�ാഷി പീരിിപീാെികീളുഫെെ 
ഭാഗീമിായംി 2022 ഫെ�ബ്രുവരിി 19 –ാം തംീയംതംി 
സൈവകുദ്ദേന്നരിം 3 മിണിക്കാ് ദ്ദേകീാവളിം ദ്ദേകീരിളി 
ആര്െ്സ്വ് & ക്രാാഫ്റ്റ്് വിദ്ദേല്ലാജില് തംദ്ദേ�ശസ്വവ
യംംഭരിണ വകുപ്പി് മിന്ത്രിി എംം.വി. ദ്ദേഗീാവിന്ദന് 
മിാസ്റ്ററുഫെെ അംദ്ധയക്ഷതംയംില് ദ്ദേചര്ന്ന സ്വദ്ദേ�
ളിനം�ില് മുഖ്യായമിന്ത്രിി പീിണറാായംി വിജയംന് 
വിതംരിണം ഫെചയ്തു.

മിികച്ച ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്ത്് (സംംസ്ഥാാനതലംം) ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : മുളന്തുരുത്ത്ി ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്ത്്
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മിികച്ച ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്ത്് (സംംസ്ഥാാനതലംം) രണ്ടാംാംസ്ഥാാനം: എളവള്ളിി ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്ത്് 

മിികച്ച ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്ത്് (സംംസ്ഥാാനതലംം) മൂന്നാംാം സ്ഥാാനം: മിംഗലംപുരം ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്ത്്

2020-21 വാര്ഷന്റെ� മികച്ച് താറ്റോ�ശ സ്ംയം
ഭര്യംണ് സ്ഥാോപ�ങ്ങൾ
സ്ംര്യംോജ്് റ്റോ�ോഫിി - 
ഗ്രോമപഞ്ചാോയ�് - സ്ംസ്ഥാോ�താലംം
ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : മുളിന്തുരു�ി ഗ്രോമപഞ്ചാോയ�് 
(എറിണ്ോകുളിം ജ്ില്ല) 
രണ്ടാംാംസ്ഥാാനം : എളിവാള്ളിി ഗ്രോമപഞ്ചാോയ�് (തൃശ്ശൂര് ജ്ില്ല)
മൂന്നാംാം സ്ഥാാനം : മംഗലംപുര്യംം ഗ്രോമപഞ്ചാോയ�് 
(താിരുവാ�ന്തപുര്യംം ജ്ില്ല 

സ്ംര്യംോജ്് റ്റോ�ോഫിി – റ്റോ�ോക്കാ് പഞ്ചാോയ�് 
-സ്ംസ്ഥാോ�താലംം
ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : ന്റെപരുമ്പടപ്പി് റ്റോ�ോക്കാ് പഞ്ചാോയ�് 
(മലംപ്പുറിം ജ്ില്ല)

രണ്ടാംാം സ്ഥാാനം : മുഖ്യാ�ലം റ്റോ�ോക്കാ് പഞ്ചാോയ�് (ന്റെകോല്ലം ജ്ില്ല) 
മൂന്നാംാംസ്ഥാാനം : ളിോലംം റ്റോ�ോക്കാ് പഞ്ചാോയ�് (റ്റോകോട്ടയം ജ്ില്ല) 

സ്ംര്യംോജ്് റ്റോ�ോഫിി – ജ്ില്ലോ പഞ്ചാോയ�് 
ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : താിരുവാ�ന്തപുര്യംം ജ്ില്ലോ പഞ്ചാോയ�് 
രണ്ടാംാം സ്ഥാാനം : ന്റെകോല്ലം ജ്ില്ലോ പഞ്ചാോയ�് 

സ്ംര്യംോജ്് റ്റോ�ോഫിി – റ്റോകോര്പ്പിറ്റോറിഷൻ
ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : റ്റോകോഴിിറ്റോക്കാോട് റ്റോകോര്പ്പിറ്റോറിഷൻ 

സ്ംര്യംോജ്് റ്റോ�ോഫിി – �ഗര്യംസ്ഭ 
ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : സുൽ�ോൻ ബറ്റോ�ര്യംി �ഗര്യംസ്ഭ 
(വായ�ോട് ജ്ില്ല) 
രണ്ടാംാം സ്ഥാാനം : താിരൂര്യംങ്ങോടി �ഗര്യംസ്ഭ (മലംപ്പുറിം ജ്ില്ല)
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മഹ്യോത്മാോ പുര്യംസ്കാോര്യംങ്ങൾ -സ്ംസ്ഥാോ�താലംം
ക്രാമി 

നംമ്പര് ജില്ലാ ഗ്രാാമി
പീഞ്ചാായം�് സ്ഥാാനംം

1 പീ�നംംതംിട്ടി ഏഴിംകുളിം 1

2 പീ�നംംതംിട്ടി കീെമ്പനംാെ് 1

3 പീ�നംംതംിട്ടി സൈമിലപ്ര 1

4 പീ�നംംതംിട്ടി ഫെനംടുമ്പ്രംം 1

5 പീ�നംംതംിട്ടി റാാന്നി അംങ്ങാെി 1

6 ആലപ്പുഴി കീരുവാറ്റ 1

7 ദ്ദേകീാട്ടിയംം തംലയംാഴിം 1

8 മിലപ്പുറാം എംെപ്പിാള് 1

മഹ്യോത്മാോ അയ്യങ്കാോളിി പുര്യംസ്കാോര്യംങ്ങൾ -
റ്റോകോര്പ്പിറ്റോറിഷൻ
ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം- ന്റെകോല്ലം റ്റോകോര്പ്പിറ്റോറിഷൻ

മഹ്യോത്മാോ അയ്യങ്കാോളിി പുര്യംസ്കാോര്യംങ്ങൾ -
�ഗര്യംസ്ഭ
ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം- താോനൂര് �ഗര്യംസ്ഭ
രണ്ടാംാം സ്ഥാാനം- വൈവാക്കാം �ഗര്യംസ്ഭ

  

സ്ംര്യംോജ്് റ്റോ�ോഫിി - ഗ്രോമപഞ്ചാോയ�് - 
ജ്ില്ലോ താലംം

ജില്ലാ സ്ഥാാനംം ഗ്രാാമിപീഞ്ചാായം�്

തംിരുവനംന്ത്പുരിം
1 ഫെച�രുതംി
2 കുളിത്തൂര്

ഫെകീാല്ലാം
1 ശൂരിനംാെ് സ്വൗ�്
2 ഫെവസ്റ്റ് കീല്ലാെ

പീ�നംംതംിട്ടി
1 തുമ്പമിൺ
2 ഇരിവിദ്ദേപീരൂര്

ആലപ്പുഴി
1 വീയംപുരിം
2 തംകീഴിി

ദ്ദേകീാട്ടിയംം
1 കുറാവിലങ്ങാെ്
2 മിരിങ്ങാട്ടുപീിള്ളി

ഇടുക്കാി
1 കുമിളിി
2 മിരിിയംാപുരിം

എംറാണാകുളിം
1 കുന്നുകീരി
2 പീാലക്കുഴി

തൃശ്ശൂര്
1 വള്ളദ്ദേ�ാള് നംഗീര്
2 അംളിഗീപ്പിനംഗീര്

പീാലക്കാാെ്
1 ഫെവള്ളിദ്ദേനംഴിി
2 ശ്രീീകൃഷ്ണപുരിം

മിലപ്പുറാം
1 മിാറാദ്ദേഞ്ചാരിി
2 തൃക്കാലദ്ദേങ്ങാെ്

ദ്ദേകീാഴിിദ്ദേക്കാാെ്
1 വളിയംം
2 ഫെപീരുമിണ്ണ
2 മിരുദ്ദേതംാങ്കാരി

വയംനംാെ്
1 മിീനംങ്ങാെി
2 തംരിിദ്ദേയംാെ്

കീണ്ണൂര്
1 പീാപ്പിിനംിദ്ദേ�രിി
2 ഫെചമ്പിദ്ദേലാെ്

കീാസ്വര്ദ്ദേഗീാഡി്
1 ഫെചറുവത്തൂര്
2 ദ്ദേബഡി് ഡുക്കാ

മഹ്യോത്മാോ പുര്യംസ്കാോര്യംങ്ങൾ -ജ്ില്ലോതാലംം
ക്രാമി 

നംമ്പര് ജില്ലാ ഗ്രാാമി
പീഞ്ചാായം�് സ്ഥാാനംം

1 തംിരുവനംന്ത്പുരിം മിാണിക്കാല് 1
2 തംിരുവനംന്ത്പുരിം ഫെകീാല്ലായംില് 1
3 ഫെകീാല്ലാം എംഴുദ്ദേകീാൺ 1
4 ഫെകീാല്ലാം കു�ിള് 1
5 ഫെകീാല്ലാം മിയ്യനംാെ് 1
6 ഫെകീാല്ലാം ശാസ്താംാംദ്ദേകീാട്ടി 1

7 ഫെകീാല്ലാം ശൂരിനംാെ്
ദ്ദേനംാര്�് 1

8 പീ�നംംതംിട്ടി ഏഴിംകുളിം 1
9 പീ�നംംതംിട്ടി കീെമ്പനംാെ് 1
10 പീ�നംംതംിട്ടി സൈമിലപ്ര 1
11 പീ�നംംതംിട്ടി ഫെനംടുമ്പ്രംം 1

12 പീ�നംംതംിട്ടി റാാന്നി 
അംങ്ങാെി 1

13 ആലപ്പുഴി കീരുവാറ്റ 1
14 എംറാണാകുളിം തംിരുമിാറാാെി 1
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15 എംറാണാകുളിം കുന്നുകീരി 1
16 ദ്ദേകീാട്ടിയംം തംലയംാഴിം 1
17 ഇടുക്കാി രിാജാക്കാാെ് 1
18 തൃശ്ശൂര് ഫെകീാണ്ടാഴിി 1
19 പീാലക്കാാെ് ഫെകീാടുവായൂര് 1
20 പീാലക്കാാെ് ദ്ദേകീരിളിദ്ദേ�രിി 1
21 പീാലക്കാാെ് കീെമ്പഴിിപ്പുറാം 1
22 പീാലക്കാാെ് കീാരിാക്കുറാി�ി 1
23 പീാലക്കാാെ് പൂദ്ദേക്കാാട്ടുകീാവ് 1
24 പീാലക്കാാെ് തൃ�ാല 1

25 മിലപ്പുറാം എംെപ്പിാള് 1
26 ദ്ദേകീാഴിിദ്ദേക്കാാെ് കീായംണ്ണ 1
27 ദ്ദേകീാഴിിദ്ദേക്കാാെ് ഫെനംാച്ച്ാെ് 1
28 ദ്ദേകീാഴിിദ്ദേക്കാാെ് പീനംങ്ങാെ് 1
29 വയംനംാെ് ഫെപീാഴുതംനം 1
30 വയംനംാെ് മിീനംങ്ങാെി 1

31 കീണ്ണൂര് ഫെപീരിിദ്ദേങ്ങാം 
വയംക്കാരി 1

32 കീണ്ണൂര് എംരിദ്ദേ�ാളിി 1

33 കീാസ്വര്ദ്ദേഗീാഡി് പീനം�െി 1

മിികച്ച ബ്ലോ�ാക്ക്് പഞ്ചാായത്ത്് ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : പെപരുമ്പടപ്പ്്

മിികച്ച ബ്ലോ�ാക്ക്് പഞ്ചാായത്ത്് മൂന്നാംാംസ്ഥാാനം : ളാലംം

മിികച്ച ജിില്ലാാ പഞ്ചാായത്ത്് രണ്ടാംാം സ്ഥാാനം : പെകാല്ലാം

മിികച്ച ബ്ലോ�ാക്ക്് പഞ്ചാായത്ത്് രണ്ടാംാം സ്ഥാാനം : മുഖത്ത്ലം

മിികച്ച ജിില്ലാാ പഞ്ചാായത്ത്് ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : തിരുവനന്തപുരം

മിികച്ച ബ്ലോകാര്പ്പ്ബ്ലോ�ഷന് ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : ബ്ലോകാഴിിബ്ലോക്ക്ാട്



 പിണ്റിോയി വാിജ്യൻ
 മുഖ്യായമന്ത്ര്യംി

ഏകീീകൃത്യാ വികുപ്പിിടെ� രൂപീീകീരണയോ��ടെെ 
വിിവിിധ വികുപ്പുകീളുടെെ ഏയോകീ�പീിത്യാ യോശഷിി
പൂര്ണ്ണയോത്യാ�ത്യാില് ലഭാമി�ക്കാ�ന് നംമുക്കാ് കീഴിിയുംം

ഏകീീകൃതം തംദ്ദേ�ശ സ്വവയംം
ഭരിണ വകുപ്പി് സ്ഥാാപീിതം

മിാകുന്നതംിഫെ� ഔദ്ദേദിയാഗീികീ 
പ്രഖ്യായാപീനംമിാണ് ഇന്നിവിഫെെ 
നംെക്കുന്നതം്. സ്വംസ്ഥാാനം�ിഫെ� 
സ്വമിഗ്രാപീരിിവര്�നം�ിനു നംിദിാ
നംമിാകുന്ന വിധ�ില് തംദ്ദേ�ശ 
സ്വവയംംഭരിണ സ്വംവിധാനംഫെ� 
നംവീകീരിിക്കുന്നതംിനം്  എംന്നും 
പ്രതംിജ്ഞാാബദ്ധമിാണ് എംല് 
ഡിി എം�് സ്വര്ക്കാാര്. ആ പ്ര
തംിബദ്ധതംയുംഫെെ �ലമിായംാണ് 
ഏകീീകൃതം തംദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ 
വകുപ്പി് യംാഥാര്ത്ഥ്യയമിാകുന്നതം്. 
ഈ സ്വര്ക്കാാര് ഒന്നാം വാര്ഷിി
കീ�ിദ്ദേലക്കു കീെക്കുന്ന �ട്ടി

�ില് തംഫെന്ന ഇതു സ്വാധയമിാവുംന്നു എംന്നതു 
ശ്രീദ്ദേദ്ധയംമിാണ്.

2021 ഫെല ഫെതംരിഫെ�ടുപ്പു പ്രകീെനംപീ
ത്രിികീയംിലൂഫെെ ഇെതുപീക്ഷ ജനംാധിപീതംയ 
മുന്നണി ദ്ദേകീരിളി�ിഫെല ജനംങ്ങള്ക്കു 
നംല്കീിയം ഒരു വാഗ്ദാാനം�ിഫെ� സ്വ�ലീകീ
രിണം കൂെിയംാണിതം്. തംദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ
വുംമിായംി ബന്ധഫെപ്പിട്ടി വകുപ്പുകീഫെളിഫെയംല്ലാാം 
ഒറ്റക്കുെക്കാീഴിില് ഫെകീാണ്ടുവരിാന് വകുപ്പുകീഫെളി 
ഏദ്ദേകീാപീിപ്പിിക്കുന്നതും ജീവനംക്കാാര്ക്കാ് 
ഏകീീകൃതം ദ്ദേകീഡിര് സൃഷ്ടിിക്കുന്നതുമിായം 
പ്രവൃ�ി പൂര്�ീകീരിിക്കും എംന്നതംായംിരുന്നു 
പ്രകീെനംപീത്രിികീയംിഫെല വാഗ്ദാാനംം. 

ഏകീീകൃതം തംദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ വകു
പ്പിിഫെ� പ്രഖ്യായാപീനംദ്ദേ�ാഫെെ കീഴിി� 
നംിയംമിസ്വഭാ ഫെതംരിഫെ�ടുപ്പിില് ജനംങ്ങള്ക്കു 
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കവര് സ്റ്റോ�ോറിി



നംല്കീിയം ആ പ്രധാനംഫെപ്പിട്ടി വാഗ്ദാാനംം നംിറാ
ദ്ദേവറ്റഫെപ്പിട്ടിിരിിക്കുകീയംാണ്. ജനംാധിപീതംയ വയ
വസ്ഥായംില് ജനംങ്ങളിാണ് യംജമിാനംന്മാര് 
എംന്നതും സ്വര്ക്കാാരുകീള് ജനംങ്ങദ്ദേളിാെ് ഉ�
രിവാദിഫെപ്പിട്ടിിരിിക്കാണം എംന്നതും ആവര്�ി
ച്ചുറാപ്പിിക്കുകീയംാണ് ദ്ദേകീരിളി�ിഫെല ഇെതുപീ
ക്ഷ ജനംാധിപീതംയ മുന്നണി സ്വര്ക്കാാര്. 

ദ്ദേകീരിളി�ിഫെല തംദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ 
സ്വംവിധാനം�ില് ഗ്രാാമി - ജില്ലാാ പീഞ്ചാായം
ത്തുകീള് സൈകീകീാരിയം ഫെചയ്തിരുന്നതം് പീഞ്ചാാ
യം�് വകുപ്പും ദ്ദേ�ാക്കാ് പീഞ്ചാായംത്തുകീള് 
സൈകീകീാരിയം ഫെചയ്തിരുന്നതം് ഗ്രാാമിവികീസ്വനം 
വകുപ്പും നംഗീരിസ്വഭകീള് സൈകീകീാരിയം ഫെചയ്തി
രുന്നതം് നംഗീരികീാരിയ വകുപ്പുമിായംിരുന്നു. 
തംദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ സ്വംവിധാനം�ിനംായംി 
രൂപീീകീരിിച്ച് എംഞ്ചാിനംീയംറാിങ്് വിഭാഗീം ഇവ 
മൂന്നില് നംിന്നും വയതംയസ്താംമിായംി ചീ�് എംഞ്ചാി
നംീയംറുഫെെ ഏദ്ദേകീാപീനം�ിലായംിരുന്നു. ഗ്രാാമി
ങ്ങളുഫെെയുംം നംഗീരിങ്ങളുഫെെയുംം ആസൂത്രിണവും
മിായംി ബന്ധഫെപ്പിട്ടി നംിര്ദ്ദേ�ശങ്ങള് നംല്കുന്ന 
ഗ്രാാമി - നംഗീരി ആസൂത്രിണ വകുപ്പിാകീഫെട്ടി 
പ്രദ്ദേതംയകീ സ്വംവിധാനംം എംന്ന നംിലയ്ക്കാായംി
രുന്നു പ്രവര്�ിച്ച്ിരുന്നതം്. ഇവ കൂൊഫെതം 
നംഗീരിസ്വഭയംിഫെല ഒരു വിഭാഗീം ജീവനംക്കാാര് 
മുന്സ്വിപ്പില് ദ്ദേകീാമിൺ സ്വര്വ്വീസ്വിഫെ� 
ഭാഗീമിായുംം ശുചിതംവമിിഷിന് അംെക്കാമുള്ളവ 
പ്രദ്ദേതംയകീ സ്വംവിധാനംമിായുംം പ്രവര്�ിക്കു
കീയംായംിരുന്നു. 

എംന്നാല്, 2011 ല് അംധികീാരി�ിഫെല�ിയം 
യും ഡിി എം�് സ്വര്ക്കാാര് ഈ ആശയംഫെ� 
അംട്ടിിമിറാിച്ചുഫെകീാണ്ട് വകുപ്പിിഫെനം മൂന്നായംി 
ഫെവട്ടിിമുറാിച്ചു. തുെര്ന്ന് 2016 ല് തംിരിിഫെകീ അംധി
കീാരി�ില് വന്ന ഇെതുപീക്ഷ ജനംാധിപീതംയ 
മുന്നണി സ്വര്ക്കാാര് സ്വംദ്ദേയംാജിതം തംദ്ദേ�ശ 
സ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പിിനംായംി ആരിംഭിച്ച് പ്ര
ക്രാിയംയുംഫെെ പൂര്�ീകീരിണമിാണ് ഇന്നഫെ� 
പ്രഖ്യായാപീനംം. 

ഇന്ന് ഈ പ്രഖ്യായാപീനംം നംെക്കുന്ന ദിിനംം 
ഇന്ത്യയംിഫെല പീഞ്ചാായം�് രിാജ് പ്രക്രാിയം
യ്ക്കാ് അംെി�റാ പീാകീിയം ബല്വന്ത്് റാായം് 
ദ്ദേമി�യുംഫെെ ജന്മദിിനംമിാണ്. ബല്വന്ത്് 
റാ ായം ്  ദ്ദേ മി �  അം ദ്ധ യ ക്ഷ നം ായം ി രു ന്ന 
സ്വമിിതംിയുംഫെെ നംിര്ദ്ദേ�ശങ്ങള് ഇന്ത്യയംിഫെല 
പീഞ്ചാായം�് രിാജിഫെ� സ്ഥാാപീനം�ിനു വഴിി
ഫെയംാരുക്കാിയംിട്ടുണ്ട്. സ്വമിാനംമിായം രിീതംിയംില് 
അംധികീാരി വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകീരിണഫെ� സ്വംബന്ധി
ച്ച്് സ്വമിഗ്രാമിായം നംിര്ദ്ദേ�ശങ്ങള് മുദ്ദേന്നാട്ടുവച്ചു, 
ഇ എംം എംസ്വ് അംദ്ധയക്ഷനംായംിരുന്ന ദ്ദേകീരിളി
�ിഫെല ആദിയ ഭരിണപീരിിഷ്ക്കാാരി കീ�ീഷിഫെ� 
റാിദ്ദേപ്പിാര്ട്ടി്. 

പീിന്നീെ് അംദ്ദേശാകീ് ദ്ദേമി� കീ�ിറ്റിയംില് 
അംംഗീമിായംിരുന്ന ഇ എംം എംസ്വ്, ആ കീ�ി
റ്റിയുംഫെെ റാിദ്ദേപ്പിാര്ട്ടിിനം് എംഴുതംിയം വിദ്ദേയംാജ
നംക്കുറാിപ്പിാണ് തുെര്ന്നുള്ള �ട്ടിങ്ങളിില് 
ദ്ദേകീരിളി�ിഫെല അംധികീാരി വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകീരിണ 
പ്രക്രാിയംയുംഫെെ അംെിസ്ഥാാനംമിായംി വര്�ി
ച്ച്തം്. ഇങ്ങഫെനം അംധികീാരി വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകീരി
ണ�ിനംായംി 1957 മുതംല്ക്കാിദ്ദേങ്ങാട്ടി് നംാലും 
പീതംിറ്റാദ്ദേണ്ടാളിം ഇവിടുഫെ� ഇെതുപീക്ഷം 
നംെ�ിയം ക്രാിയംാത്മാകീമിായം ഇെഫെപീെലുംകീ
ളുഫെെ �ലമിായംാണ് 1996 ല് ജനംകീീയംാസൂ
ത്രിണം സ്വാധയമിായംതം്. 

ഭരിണ�െനംാ ദ്ദേഭദിഗീതംി നംിയംമിങ്ങളുഫെെ 
സ്വാദ്ധയതംകീള് പൂര്ണ്ണമിായുംം പ്രദ്ദേയംാജനംഫെപ്പി
ടു�ി അംധികീാരിവിദ്ദേകീന്ദ്രീീകീരിണം �ലപ്ര
ദിമിായംി നംെപ്പിാക്കുന്നതംിനംാണ് ഒമ്പതംാം 
പീദ്ധതംിക്കാാല�് ജനംകീീയംാസൂത്രിണ�ി
ലൂഫെെ അംന്നഫെ� ഇെതുപീക്ഷ ജനംാധിപീതംയ 
മുന്നണി സ്വര്ക്കാാര് ശ്രീമിിച്ച്തം്. അംതു ദ്ദേകീവലം 
ഭരിണാധികീാരിങ്ങള് സൈകീമിാറുന്നതംില് ഒതു
ങ്ങിനംിന്നില്ലാ. പീിഫെന്നദ്ദേയംാ, സ്വാമ്പ�ികീ 
അംധികീാരിങ്ങളും �ണ്ടും കൂെി സൈകീമിാറാി. 
സ്വംസ്ഥാാനം പീദ്ധതംിവിഹിിതം�ിഫെ� മുപ്പി
�ിയംഞ്ചാ് മുതംല് നംാല്പ്പിതം് ശതംമിാനംം വഫെരി 
തംദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാാപീനംങ്ങള്ക്കു 
ലഭയമിാക്കാി. അം�രിം ഇെഫെപീെലുംകീളുഫെെ അംടു
��ട്ടിമിായംി ദ്ദേവണം സ്വംദ്ദേയംാജിതം വകുപ്പി് 
രൂപീീകീരിണ�ിഫെ� പ്രഖ്യായാപീനംഫെ� 
കീാദ്ദേണണ്ടതം്.


വാിവാിധ വാകുപ്പുകളംിലുംം 

വാിഭാ�ങ്ങളംിലുംമായാി �ിതിറിിക്കാിട
ക്കുംന്ന്തുന്റെകാണ്ട്് തിശേ�� 

സവയാംഭരണ സ്ഥാാ�നങ്ങളുന്റെട 
പ്രവാര്ത്തനം ഫ്ലപ്ര�മായാ 
�ദ്ധീതിി നിര്വ്വഹണത്തിനു 
തിടസ്സമാവുന്ന് നിലയുണ്ട്ായാി 

രുംന്നു. ആ തിടസ്സം നീക്കുംന്ന്തിി
നാണ് ഏശേകാ�ിതി തിശേ�� 

സവയാംഭരണ സര്വ്വീസ്

ഇ�രി�ില് വിവിധ വകുപ്പുകീളിിലുംം 
വിഭാഗീങ്ങളിിലുംമിായംി ചിതംറാിക്കാിെക്കുന്ന
തുഫെകീാണ്ട് തംദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാാപീ
നംങ്ങളുഫെെ പ്രവര്�നംം �ലപ്രദിമിായം 
പീദ്ധതംി നംിര്വ്വഹിണ�ിനു തംെസ്സമിാവുംന്ന 
നംിലയുംണ്ടായംിരുന്നു. ആ തംെസ്സം നംീക്കുന്ന
തംിനംാണ് ഏദ്ദേകീാപീിതം തംദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ 
സ്വര്വ്വീസ്വ് എംന്ന ആശയംം മുദ്ദേന്നാട്ടുവച്ച്തം്. 
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നംികീത്തും. എംല്ലാാ പീഞ്ചാായംത്തുകീളിിലുംം എംഞ്ചാി
നംീയംര്മിാഫെരി വിനംയസ്വിച്ച്ിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേപ്പിാള് 
ഓവര്സ്വിയംര്മിാരുഫെെ തംസ്താംികീകീളും സൃഷ്ടിിച്ചു. 
പുനംര്വിനംയാസ്വ�ിലൂഫെെദ്ദേയംാ പുതംിയം തംസ്താംി
കീകീള് സൃഷ്ടിിക്കുന്നതംിലൂഫെെദ്ദേയംാ രിണ്ട് തംസ്താംി
കീകീള് വീതംം അംധികീമിായംി തംദ്ദേ�ശഭരിണ 
സ്ഥാാപീനംങ്ങള്ക്കു നംല്കുന്നതംാണ്. 

ഗ്രാാമിസ്വഭയംിഫെല ജനംപീങ്കാാളിി�വുംം 
സ്വംവാദിാത്മാകീതംയുംം ഉറാപ്പു വരുത്തുന്ന
തംിനു ദ്ദേവണ്ടി നംെപീെികീള് സ്വവീകീരിിക്കാണം. 
അംയംല്ക്കൂട്ടിങ്ങഫെളിയുംം ഫെറാസ്വിഡി� ്സ്വ് 
അംദ്ദേസ്വാസ്വിദ്ദേയംഷിനുകീഫെളിയുംം അംതുദ്ദേപീാഫെല 
തംാദ്ദേഴി�ട്ടിിഫെല സ്വാമൂഹിയ കൂട്ടിായ്മകീഫെളിയുംം 
ഗ്രാാമി സ്വഭകീളുമിായംി ബന്ധഫെപ്പിടുത്തുകീയംാണ് 
ഇതംിനുള്ള മിാര്ഗ്ഗംം. അംദ്ധയാപീകീ രിക്ഷകീര്തൃ 
സ്വമിിതംി, ആശുപീത്രിി വികീസ്വനം സ്വമിിതംി 
തുെങ്ങിയം ജനംകീീയം സ്വംവിധാനംങ്ങഫെളി 
ശക്താിഫെപ്പിടു�ണം. വാര്ഡി് വികീസ്വനം 
സ്വമിിതംികീദ്ദേളിയുംം ശക്താിഫെപ്പിടുദ്ദേ�ണ്ടതുണ്ട്.

ആസൂത്രിണ�ിലുംം നംിര്വ്വഹിണ�ിലുംം 
സ്വന്നദ്ധാെിസ്ഥാാനം�ിലുംള്ള വിദിഗ്ദ്ധരുഫെെ 
പീങ്കാാളിി�ം ഉറാപ്പുവരു�ണം. തംദ്ദേ�ശ
ഭരിണ സ്ഥാാപീനംങ്ങള്ക്കാ് സ്വാദ്ദേങ്കാതംികീ 
വിദിഗ്ദ്ധഫെരി ഫെതംരിഫെ�ടുക്കുന്നതംിനം് സ്വവാതം
ന്ത്രിയമുണ്ടാകും. അംതു വിനംിദ്ദേയംാഗീിക്കാണം. 
സ്വര്ക്കാാര് ദ്ദേസ്വവനംങ്ങള് പീൗരിഫെ� അംവകീാ
ശമിാണ് എംന്ന ദ്ദേബാധയം മിനംസ്സിലുംണ്ടാ
വണം. അംതുഫെകീാണ്ടു തംഫെന്ന പീൗരിവകീാശ

ഏകീീകൃതം വകുപ്പിിഫെ� രൂപീീകീരിണ
ദ്ദേ�ാഫെെ വിവിധ വകുപ്പുകീളുഫെെ ഏദ്ദേകീാപീിതം 
ദ്ദേശഷിി പൂര്ണ്ണദ്ദേതംാതംില് ലഭയമിാക്കാാന് 
നംമുക്കു കീഴിിയുംം. മുപ്പിതംിനംായംിരി�ിദ്ദേലഫെറാ 
ഉദ്ദേദിയാഗീസ്ഥാരിാണ് ഒഫെരിാറ്റ വകുപ്പിിഫെ� ഭാഗീ
മിാകുന്നതം്. ഏകീീകൃതം വകുപ്പിിനു ദ്ദേവണ്ടിയുംള്ള 
ദ്ദേസ്റ്ററ്റ് സ്വര്വ്വീസ്വ് ഫെ�ഷിയല് റൂള്സും സ്വദ്ദേബാ
ര്ഡിിദ്ദേനംറ്റ്  സ്വര്വ്വീസ്വ് റൂള്സും രൂപീഫെപ്പിടു
ത്തുന്നതംിഫെ� അംവസ്വാനം�ട്ടി�ിലാണ്. 
അംദ്ദേതംാഫെൊപ്പിം ഏകീീകൃതം വകുപ്പിിഫെ� 
സ്വം�െനംാരൂപീവുംം തംയ്യാറാായംിട്ടുണ്ട്. വകുപ്പി് 
ഏകീീകീരിിക്കാഫെപ്പിടുദ്ദേമ്പാള് ഉദ്ദേദിയാഗീസ്ഥാഫെരി 
വിനംയസ്വിക്കുന്നതം് കൃതംയനംിര്വ്വഹിണം കീാരിയ
ക്ഷമിമിാക്കാാന് എംഫെന്ത്ാഫെക്കാ ദ്ദേവണഫെമിന്ന
തംിഫെ� അംെിസ്ഥാാനം�ിലാണ്. സ്വാധാരിണ 
ഗീതംിയംില് മൂന്നു തംട്ടിില് തംഫെന്ന തംീരുമിാനംം 
സൈകീഫെക്കാാള്ളാനുള്ള സ്വംവിധാനംവുംം ഒരു
ക്കാിയംിട്ടുണ്ട്. 

തംദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാാപീനംങ്ങ
ളുഫെെ �ലപ്രദിമിായം പ്രവര്�നം�ിനു 
ദ്ദേവണ്ട �ണ്ടും ലഭയമിാക്കുകീയംാണ്. ആറാാം 
ധനംകീാരിയ കീ�ിഷിന് നംിര്ദ്ദേ�ശിക്കുന്ന 
ഫെഡിവലപ്പി്ഫെമി�് ഗ്രാാ�ിലുംം ഫെമിയംി�നംന്സ്വ് 
ഗ്രാാ�ിലുംം ജനംറാല് പീര്പ്പിസ്വ് ഗ്രാാ�ിലുംമുള്ള 
വര്ദ്ധനം സ്വര്ക്കാാര് ഇതംിനംകീം അംംഗീീകീരിിച്ചു 
കീഴിിഞ്ഞു. ജി എംസ്വ് െി നംെപ്പിാക്കാിയംതംിഫെ� 
�ലമിായംി തംദ്ദേ�ശഭരിണ സ്ഥാാപീനംങ്ങള്ക്കാ് 
ഉണ്ടായം വിദ്ദേനംാദി നംികുതംി നംഷ്ടിം സ്വര്ക്കാാര് 

ദ്ദേരിഖ്യാ പ്രസ്വിദ്ധീകീരിിക്കാണം. എംന്നു മിാത്രിമില്ലാ, 
അംതു നംെപ്പിാക്കാിയംതു സ്വംബന്ധിച്ച് ഓഡിിറ്റ് 
റാിദ്ദേപ്പിാര്ട്ടി് ഗ്രാാമിസ്വഭകീളിില് സ്വമിര്പ്പിിക്കുകീ
യുംം ദ്ദേവണം. ഇക്കാാരിയങ്ങഫെളില്ലാാം ഉറാപ്പുവരു
�ാന് സ്വര്ക്കാാര് പ്രതംിജ്ഞാാബദ്ധമിാണ്. 

ഇക്കാഴിി� എംല് ഡിി എം�് സ്വര്ക്കാാര് 
പീതംിമൂന്നാം പീദ്ധതംിയംില് പ്രാദ്ദേദിശികീ 
വികീസ്വനം കീാഴ്ചപ്പിാടുകീളിില് വരു�ിയം 
മിാറ്റ�ിലൂഫെെ ജനംകീീയംാസൂത്രിണ�ിനം് 
പുതംിഫെയംാരു ദിിശ സൈകീവരിിക്കാാനംായംി. 
പ്രാദ്ദേദിശികീ വികീസ്വനം ലക്ഷയ�ില് നംിന്നും 
സുസ്ഥാിരി വികീസ്വനം ലക്ഷയ�ിദ്ദേലക്കുള്ള 
കീാല്വയം്പ്പിായംിരുന്നു അംതം്. അംങ്ങഫെനം 
കീഴിി� കീാലയംളിവില് നംാം ദ്ദേനംെിയം 
വികീസ്വനംങ്ങഫെളിയുംം ഭൗതംികീദ്ദേനംട്ടിങ്ങഫെളിയുംം 
സുസ്ഥാിരിമിായംി നംിലനംിര്ത്തുന്നതംിനും ദ്ദേകീരി
ളി�ിഫെ� ജനംകീീയം വികീസ്വനം മിാതൃകീഫെയം 
പുതംിയം കീാല�ട്ടി�ിഫെല ഫെവല്ലുവിളിികീഫെളി 
ദ്ദേനംരിിൊന് പീരിയാപ്തിമിാക്കുന്നതംിനും നംമുക്കു 
സ്വാധിച്ചു. 

സ്വമിഗ്രാവുംം ഗുണദ്ദേമിന്മയുംള്ളതും �ലപ്രദി
വുംമിായം പീദ്ധതംികീള്ക്കു രൂപീം നംല്കീാനും 
അംവയുംഫെെ നംിര്വ്വഹിണം സ്വാധയമിാക്കാാനും 
കീഴിിഞ്ഞു. ‘നംവദ്ദേകീരിളി�ിനു ജനംകീീയംാ
സൂത്രിണം’ എംന്ന മുദ്ര്യാവാകീയമുയംര്�ി 
ദ്ദേകീരിളി വികീസ്വനം മിാതൃകീയുംഫെെ രിണ്ടാം �ട്ടി
�ിനം് പീതംിമൂന്നാം പീദ്ധതംിയംില് തുെക്കാം 
കുറാിക്കാാനും സ്വാധിച്ചു. അംതംിഫെ� പൂര്�ീകീ
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രിണ�ിനംായംി യംത്നിിക്കാണം.
വികീസ്വനം പ്രശ്നങ്ങഫെളി തംദ്ദേ�ശ സ്വവയംം

ഭരിണ സ്ഥാാപീനംങ്ങള് വിശാലമിായം കീാഴ്ച
പ്പിാെില് നംിന്നുഫെകീാണ്ട് വിലയംിരു�ണം. 
നംഗീരിവല്ക്കാരിണം, മിാലിനംയസ്വംസ്കീംരിണം, 
വദ്ദേയംാജനം സ്വംരിക്ഷണം, ദുരിന്ത്നംിവാ
രിണം എംന്നിങ്ങഫെനം കീഴിിയംാവുംന്നത്രി വിഷി
യംങ്ങള്ക്കു പ്രാദ്ദേദിശികീതംല�ില് തംഫെന്ന 
പീരിിഹിാരിം കീഫെണ്ട�ാന് കീഴിിയംണം. 
അംദ്ദേതംാഫെൊപ്പിം ബഹുതംല ആസൂത്രിണ 
സ്വാധയതംകീളും സ്വംദ്ദേയംാജനം സ്വാധയതം
കീളും ഉള്ഫെക്കാാള്ളണം. അംതംിനുതംകുന്ന 
വിധ�ില് പ്രാദ്ദേദിശികീ സ്വര്ക്കാാരുകീള്ക്കു 
കൂടുതംല് പ്രവര്�നം സ്വവാതംന്ത്രിയം നംല്കീി, 
അംവരുഫെെ ഉ�രിവാദിി�ങ്ങളും ഇെഫെപീെ
ലുംകീളും വിപുലവുംം ഊര്ജ്ജസ്വവലവുംമിാക്കാാ
നംാണ് സ്വര്ക്കാാര് ശ്രീമിിക്കുന്നതം്.

പീഞ്ചാവല്സ്വരി പീദ്ധതംികീള് ഇദ്ദേപ്പിാഴും 
നംെപ്പിാക്കുന്ന ഏകീ സ്വംസ്ഥാാനംമിാണ് 
ദ്ദേകീരിളിം. പീതംിനംാലാം പീദ്ധതംിയംിദ്ദേലക്കു 
കീെക്കാാന് ഒരുങ്ങി നംില്ക്കുകീയംാണു നംാം. 
കീഴിി� അംഞ്ചു വര്ഷിം സുസ്ഥാിരിമിായം 
വികീസ്വനംം ലക്ഷയംവച്ചുഫെകീാണ്ടുള്ള പീരിി
പീാെികീളിാണ് നം�ള് ആവിഷ്ക്കാരിിച്ച്തം്. 
അംതംിഫെ� തുെര്ച്ച് പീതംിനംാലാം പീദ്ധതംിയംി
ലുംം ഉണ്ടാവുംം. അംതംിനുതംകുന്ന വിധ�ില് 
വികീസ്വനംദ്ദേരിഖ്യാ പീരിിഷ്ക്കാരിിക്കുന്നതംിനുള്ള 
മിാര്ഗ്ഗംദ്ദേരിഖ്യാ അംംഗീീകീരിിച്ച്ിട്ടുണ്ട്. 

ജില്ലാാ ആസൂത്രിണ സ്വമിിതംികീളുഫെെ 
ദ്ദേനംതൃതംവ�ില് ജില്ലാാപീദ്ധതംികീള്ക്കാ് രൂപീം 
നംല്കീിയംിട്ടുണ്ട്. ഇതം് നംിര്വഹിണതംല�ി

ട്ടുദ്ദേപീായംവഫെരി ദ്ദേമിാചിപ്പിിക്കുന്നതും പുദ്ദേരിാ
ഗീമിനംപീരിമിായം മിാറ്റങ്ങള്ക്കു പ്രാപ്തിമിാക്കു
ന്നതുമിായം നൂതംനംമിായം പീരിിപീാെികീളും പീദ്ധ
തംികീളുമിാണ് പ്രാദ്ദേദിശികീ സ്വര്ക്കാാരുകീള് 
ആവിഷ്കരിിദ്ദേക്കാണ്ടതം്. അംതംിദ്ദേവഗീ�ില് 
നംഗീരിവതം്കീരിിക്കാഫെപ്പിട്ടുഫെകീാണ്ടിരിിക്കുന്ന 
സ്വംസ്ഥാാനംമിാണ് ദ്ദേകീരിളിം. അംതുഫെകീാണ്ടുതം
ഫെന്ന നംമ്മുഫെെ സ്വംസ്ഥാാനം�് വിശാലമിായം 
കീാഴ്ചപ്പിാദ്ദേൊടുകൂെി നംഗീരിാസൂത്രിണം നംെപ്പിി
ലാദ്ദേക്കാണ്ടതുണ്ട്.  ഇദ്ദേപ്പിാള് നംെക്കുന്ന 
നംഗീരി തംദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാാപീനംങ്ങഫെളി 
ദ്ദേകീന്ദ്രീീകീരിിച്ചുള്ള നംഗീരിവല്ക്കാരിണ�ിനുമി
പ്പുറാം വിശാലമിായം കീാഴ്ചപ്പിാൊണ് ഇവിഫെെ 
ദ്ദേവണ്ടതം്. പീരിിസ്ഥാിതംിഫെയംക്കൂെി കീണക്കാി
ഫെലടുത്തു ഫെകീാണ്ടുള്ള ഇെഫെപീെലാണ് നംമു
ക്കാാവശയം. 

501 പീഞ്ചാായംത്തുകീളും 55 നംഗീരിസ്വഭകീളും 
ഖ്യാരിമിാലിനംയ സ്വംസ്ക്കാരിണ�ില് ശുചിതംവ മിാനം
ദിണ്ഡങ്ങള് സൈകീവരിിച്ച്ിട്ടുണ്ട്. മുഴുവന് തംദ്ദേ�
ശസ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാാപീനംങ്ങളും ശുചിതംവ 
മിാനംദിണ്ഡ പീദിവിയംില് എം�ിക്കാാനുള്ള 
ഉ�രിവാദിി�ം നംമുക്കുണ്ട്. തംദ്ദേ�ശസ്വവയംം
ഭരിണ സ്ഥാാപീനംങ്ങളുഫെെ ദ്ദേനംതൃതംവ�ില് 
ജനംകീീയം കീയാമ്പയംിനംായംി വലിഫെച്ച്റാിയംല്മു
ക്താ ദ്ദേകീരിളിം, അംതംായംതം് ‘ഡിിദ്ദേ�ാസ്വല് ഫ്രീീ 
ദ്ദേകീരിളി’ നംെപ്പിാക്കാാനംാണ് ഉദ്ദേ�ശിക്കുന്നതം്. 
2025 ഓഫെെ ഫെസ്വപീ്ഫെറ്റജ് മിാലിനംയം ഉള്പ്പിഫെെ 
ദ്ര്യവമിാലിനംയ സ്വംസ്ക്കാരിണം എംല്ലാാ തംദ്ദേ�ശ സ്വവ
യംംഭരിണ സ്ഥാാപീനംങ്ങളിിലുംം നംെപ്പിാക്കാാന് 
നംമുക്കു കീഴിിയംണം. 

മുഖ്യായപീരിിഗീണനം നംല്ദ്ദേകീണ്ട മിഫെറ്റാരു 
വിഷിയംം ഫെതംാഴിില് ശക്താിഫെയം �ലപ്ര
ദിമിായംി വിനംിദ്ദേയംാഗീിക്കാാന് കീഴിിയുംന്ന 
ഫെതംാഴി ില് സ്വാധയതംകീള് സൃഷ്ടിിക്കുകീ 
എംന്നതംാണ്. ഫെതംാഴിില്ശക്താിയുംഫെെ ഒമ്പതം് 
ശതംമിാനംം ദ്ദേപീര് ഫെതംാഴിില്രിഹിിതംരിാണ്. 
നംമ്മുഫെെ ജനംസ്വംഖ്യായയുംഫെെ 52 ശതംമിാനംം 
വനംിതംകീള് ആണ്. അംവരുഫെെ ഫെതംാഴിില് 
ദ്ദേസ്വനംാ പീങ്കാാളിി� നംിരിക്കാ് 24.6 ശതംമിാനംം 
മിാത്രിമിാണ്. ഗ്രാാമിീണ ദ്ദേമിഖ്യാലയംിലുംള്ള സ്ത്രീീകീ
ളിില് ഫെതംാഴിില്രിഹിിതംരുണ്ട്. വര്ഷിാവര്ഷിം 
ഫെതംാഴിിലധിഷ്ഠിിതം ദ്ദേകീാഴ്സുകീള് പീഠിിച്ച്ിറാങ്ങിയം 
അംഭയസ്താംവിദിയരിായം ഫെതംാഴിില്രിഹിിതംരുഫെെ 
എംണ്ണം ദ്ദേവഫെറായുംം. 

ഈ ഫെതംാഴിില്ശക്താിഫെയം പൂര്ണമിായുംം 
�ലപ്രദിമിായുംം വിനംിദ്ദേയംാഗീിക്കുന്നതംിനുള്ള 
പ്രാദ്ദേദിശികീ സ്വാധയതംകീള് നംാം കീഫെണ്ടദ്ദേ�
ണ്ടതുണ്ട്. തംദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാാപീനം
ങ്ങള് ഇക്കാാരിയ�ില് ജാഗ്രാതം കീാട്ടിണം. 
കീാര്ഷിികീദ്ദേമിഖ്യാല അംെക്കാമുള്ള ഉല്പ്പിാദിനം 
ദ്ദേമിഖ്യാലകീളിിലുംം സ്വഹികീരിണ, വയവസ്വായം, 

ദ്ദേലക്കാ് എം�ിക്കുവാനുള്ള പ്രവര്�നംങ്ങള് 
ഏഫെറ്റടുക്കാണം. അംഞ്ചുവര്ഷിം കൂടുദ്ദേമ്പാള് 
ഭരിണം മിാറുന്നതംിഫെ� അംെിസ്ഥാാനം�ില് 
തുെര്ന്നുവരുന്ന ഒരു പീദ്ധതംി രൂപീീകീരിണ, 
നംിര്വ്വഹിണരിീതംിയുംണ്ട്. അംതംില് നംിന്നും മിാറാി 
ചിന്ത്ിക്കാണം. സ്വാമ്പ�ികീ, സ്വാമൂഹിികീ, 
പീരിിസ്ഥാിതംി ആവശയങ്ങള്ക്കാ് ഊന്നല് 
നംല്കുന്ന പീദ്ധതംികീള് തംദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ 
സ്ഥാാപീനംങ്ങള് ഏഫെറ്റടുക്കാണം.

ദിാരിിദ്ര്യയ നംിര്�ാര്ജ്ജനംം ഇെതുപീക്ഷ 
ജനംാധിപീതംയ മുന്നണി സ്വര്ക്കാാരിിഫെ� പ്രഥമി 
ലക്ഷയങ്ങളിില് ഒന്നാണ്. ദിാരിിദ്ര്യയ�ിലകീഫെപ്പി




�ാരിദ്ര്യയത്തിലകന്റെപ്പ്ട്ടു 

ശേ�ായാവാന്റെര ശേമാ�ിപ്പ്ിക്കുംന്ന്തും 
പുശേരാ�മന�രമായാ മാറ്റി 

ങ്ങള്ക്കും പ്രാപ്തമാക്കുംന്ന്തുമായാ 
നൂതിനമായാ �രി�ാടികളും 

�ദ്ധീതിികളുമാണ് പ്രാശേ��ിക 
സര്ക്കാാരുംകള്  

ആവാിഷ്കരിശേക്കാണ്ട്തി്
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ദ്ദേസ്വവനം ദ്ദേമിഖ്യാലകീളിിലുംം സ്റ്റാര്ട്ടിപ്പുകീളിി
ലുംഫെമിാഫെക്കാ ഫെതംാഴിില് സൃഷ്ടിിക്കാാനംാവുംം. 
ഇതംിനംായുംള്ള നംെപീെികീള് സ്വംസ്ഥാാനം 
തംല�ില് പുദ്ദേരിാഗീമിിക്കുന്നുണ്ട്. 

അംടു� അംഞ്ചു വര്ഷിം ഫെകീാണ്ട് 
സ്വംസ്ഥാാനം�് നംാല്പീതം് ലക്ഷം ഫെതംാഴിില
വസ്വരിങ്ങള് സൃഷ്ടിിക്കുകീ എംന്ന ലക്ഷയ�ി
ദ്ദേലക്കാ് എം�ിദ്ദേച്ച്രിാന് തംദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ 
സ്ഥാാപീനംങ്ങളും മുന്സൈകീ എംടുക്കാണം. തംദ്ദേ�
ശീയംമിായം വയവസ്വായം സ്വംരിംഭങ്ങള്ക്കാ് 
അംനുമിതംി നംല്കുന്നതുമിായംി ബന്ധഫെപ്പിട്ടി 
നംെപീെിക്രാമിങ്ങള് ദ്ദേവഗീ�ിലാക്കാണം. 
ഒഴിിവുംകീഴിിവുംകീള് പീറാ�് സ്വംരിംഭങ്ങ
ള്ക്കാ് അംനുമിതംി നംിദ്ദേഷിധിക്കുന്ന പ്രവണതം 
അംവസ്വാനംിപ്പിിക്കാണം. 

വയവസ്വായം ദ്ദേമിഖ്യാലയംില് മുദ്ദേന്നറ്റമുണ്ടാ
ക്കുകീ എംന്നതംാവണം ലക്ഷയം. പ്രാദ്ദേദിശികീ
മിായംി ലഭയമിാവുംന്ന ഉല്പ്പിന്നങ്ങളിില് നംിന്നും 
മൂലയവര്ധിതം ഉല്പ്പിന്നങ്ങളുണ്ടാക്കാാന് 
വയവസ്വായം ദ്ദേമിഖ്യാലഫെയം ഉപീദ്ദേയംാഗീഫെപ്പിടു
�ണം. ഫെചറുകീിെ, പീരിമ്പരിാഗീതം, കുെില്- 
ഫെതംാഴിില് സ്വംരിംഭങ്ങള് പുനംരുജ്ജീവിപ്പിി
ക്കുകീയുംം ദ്ദേപ്രാത്സാാഹിിപ്പിിക്കുകീയുംം ദ്ദേവണം. 

പ്രകൃതംി വിഭവങ്ങഫെളി സ്വംരിക്ഷിച്ചുഫെകീാ
ണ്ട് കൂടുതംല് ഫെചറുകീിെ സ്വംരിംഭങ്ങളിിദ്ദേലക്കാ് 
ജനംങ്ങഫെളി ആകീര്ഷിിക്കുകീയുംം ഉതം്പീാദിനം 
ദ്ദേമിഖ്യാലകീള് വളിര്�ിഫെയംടുക്കുകീയുംം ഫെചദ്ദേയ്യ
ണ്ടതുണ്ട്. കൂടുതംല് സ്വംരിംഭകീര് സ്വംസ്ഥാാനം
ദ്ദേ�ക്കാ് വരുദ്ദേമ്പാള് അംവര്ക്കാ് ആകീര്ഷി
കീമിായം രിീതംിയംില് സ്വൗകീരിയങ്ങള് ഒരുദ്ദേക്കാ
ണ്ടതുണ്ട്. അംവര്ക്കു സ്വാദ്ദേങ്കാതംികീ�ികീ
ദ്ദേവാടുകൂെിയം വിവരി-വിതംരിണ ശൃംംഖ്യാലകീള് 
തംീര്ക്കാണം. അംതു കീാലികീമിായംി നംവീകീരിി
ക്കുകീയുംം ദ്ദേവണം. 

ദ്ദേ കീ ാ വ ി ഡി ്  അം തം ി ജീ വ നം � ി ഫെ � 
ഭാഗീമിായംി ഇനംിയുംം നൂതംനംമിായം ആശയം
ങ്ങളും പീദ്ധതംികീളും ആസൂത്രിണം ഫെചദ്ദേയ്യ
ണ്ടതംായുംണ്ട്. ദ്ദേകീാവിഡി് മിഹിാമിാരിിഫെയം 
ദ്ദേനംരിിൊന് പ്രാദ്ദേദിശികീമിായംി നംാം നംെ�ിയം 
പ്രതംിദ്ദേരിാധ പ്രവര്�നംങ്ങളിാണ് �ലപ്രദി
മിായം സ്വംസ്ഥാാനംതംല ഏദ്ദേകീാപീനംദ്ദേ�ാഫെെ, 
ദ്ദേനംതൃതംല ഇെഫെപീെദ്ദേലാഫെെ,  വിജയംം 
കീണ്ടതം്. ദ്ദേകീാവിഡിാനംന്ത്രി �ട്ടി�ില് 
ഗ്രാാമിീണ സ്വമ്പദി്�െനംഫെയം ഉണര്�ാനുമു
ള്ള ഇെഫെപീെലുംകീള് പ്രാദ്ദേദിശികീ തംല�ില് 
സ്വം�െിപ്പിിക്കുകീ എംന്നതു തംദ്ദേ�ശ സ്വവ
യംംഭരിണ സ്ഥാാപീനംങ്ങള്ക്കു മുന്നിലുംള്ള 
വലിഫെയംാരു ദിൗതംയമിാണ്.

തംദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാാപീനംങ്ങളിില് 
ഇ-ഗീദ്ദേവണന്സ്വ് സ്വംവിധാനംം കീാരിയക്ഷമി
മിായംി നംെപ്പിാക്കാിയം ഒരു സ്വംസ്ഥാാനംമിാണ് 

ദ്ദേകീരിളിം. നംിലവിലുംള്ള എംല്ലാാ ദ്ദേസ്വവനംങ്ങ
ഫെളിയുംം സ്വംദ്ദേയംാജിപ്പിിച്ചുഫെകീാണ്ട് ഒഫെരിാറ്റ 
വിവരിവൂഹിമിായംി പ്രാദ്ദേദിശികീ ഭരിണസ്വംവി
ധാനംങ്ങഫെളി ഏദ്ദേകീാപീിപ്പിിക്കാാന് കൂെിയംാണ് 
സ്വര്ക്കാാര് ശ്രീമിിക്കുന്നതം് .  അംദ്ദേതംാഫെെ 
സ്വര്ട്ടിി�ിക്കാറ്റുകീള് ലഭയമിാക്കുന്നതംെക്കാം 
എംല്ലാാ ദ്ദേസ്വവനംങ്ങളും സ്വമിയംബന്ധിതംമിായംി 
നംല്കീാന് നംമുക്കു കീഴിിയുംം. 

സ്വാദ്ദേങ്കാതംികീവിദിയഫെയം �ലപ്രദിമിായംി 
ഉപീദ്ദേയംാഗീിച്ചുഫെകീാണ്ടു സ്വര്ക്കാാര് നംെപീെിക്രാ
മിങ്ങളും ഫെപീാതുജനംങ്ങളുഫെെ ബുദ്ധിമുട്ടുകീളും 
ലഘൂകീരിിക്കുകീയംാണ് സ്വര്ക്കാാര് ഫെചയ്യുന്നതം്. 
65 വകുപ്പുകീളിിഫെല അംറുന്നൂറ്റിപ്പി�് ദ്ദേസ്വവനം
ങ്ങളിാണ് ഓൺസൈലനംായംി ഇദ്ദേപ്പിാള് ലഭയമിാ
ക്കുന്നതം്. അംതംിനംായംി പ്രദ്ദേതംയകീ ഫെമിാസൈബല് 
ആപ്പും നംിര്�ിച്ചു. വാതംില്പ്പിെി ദ്ദേസ്വവനംങ്ങ
ളും യംാഥാര്ത്ഥ്യയമിാക്കുകീയംാണ്. അംങ്ങഫെനം 
ജനംങ്ങള്ഫെക്കാാപ്പിമിാണ് സ്വര്ക്കാാര് എംന്നതു 
പ്രവൃ�ിയംിലൂഫെെ ഫെതംളിിയംിക്കുകീയംാണ്. 

ജീവനംക്കാാര്ക്കുള്ള ഒരു സ്വദ്ദേന്ദശം 
ഇതംില് അംെങ്ങിയംിട്ടുണ്ട്. സ്വര്ക്കാാരിിനും 
ജനംങ്ങള്ക്കും ഇെയംില് പ്രവര്�ിക്കുന്നവര് 
എംന്ന നംിലയംില് നംിങ്ങള് ഫെപീാതുജനംങ്ങ
ളുഫെെ പ്രശ്നങ്ങള് ലഘൂകീരിിക്കാാനംാണ് ശ്രീമിി
ദ്ദേക്കാണ്ടതം്. അംവഫെയം സ്വങ്കാീര്ണ്ണമിാക്കാാനംല്ലാ. 
അംവദ്ദേരിാടു സ്വൗമിയമിായുംം സ്വൗഹിാര്�പീരിമിാ
യുംം ഇെഫെപീൊന് ശ്രീദ്ധിക്കാണം. എംന്നാല് 
മിാത്രിദ്ദേമി സ്വര്ക്കാാരിിഫെനംക്കുറാിച്ചും ജീവനംക്കാാ
ഫെരിക്കുറാിച്ചും ദ്ദേസ്വവനംങ്ങഫെളിക്കുറാിച്ചും ജനംങ്ങ
ള്ക്കു മിതംിപ്പുണ്ടാവുംകീയുംള്ളൂ. അം�രി�ില് 
ഫെപീാതുദ്ദേസ്വവനംദിായംകീദ്ദേരിാടുണ്ടാവുംന്ന മിമിതം 
ഫെപീാതുദ്ദേസ്വവനംങ്ങളും സ്വംവിധാനംങ്ങളും 

കൂടുതംല് ശക്താമിായംി നംിലനംില്ക്കാണം 
എംന്ന ദ്ദേബാധയം ഫെപീാതുജനംങ്ങളിില് സൃഷ്ടിി
ക്കാാന് ഉപീകീരിിക്കും.

അംതംാകീഫെട്ടി, സ്വര്ക്കാാര് സ്വംവിധാനംങ്ങ
ഫെളിയുംം ഫെപീാതുദ്ദേസ്വവനംങ്ങഫെളിയുംം ഇല്ലാായ്മ 
ഫെചയ്യണം എംന്നു വാദിിക്കുന്നവര്ക്കുള്ള 
മിറുപീെി ഫെപീാതുജനംങ്ങള് തംഫെന്ന നംല്കുന്ന 
സ്ഥാിതംിയുംണ്ടാക്കും. ദ്ദേസ്വവനംങ്ങള്ക്കാായംി 
സ്വര്ക്കാാര് ഓ�ീസുകീളിില് എംത്തുന്നവ
ര്ക്കു സ്വംതൃപ്തിിദ്ദേയംാഫെെ മിെങ്ങിദ്ദേപ്പിാകീാന് 
കീഴിിയുംന്ന സ്വാഹിചരിയം ഒരുക്കുന്നവരിാ
വണം സ്വിവില് സ്വര്വ്വീസ്വിഫെ� ഭാഗീമിായംി 
പ്രവര്�ിക്കുന്നവര് എംന്നാണ് സ്വര്ക്കാാര് 
കീരുതുന്നതം്. അംതംിനു വഴിിഫെയംാരുക്കുന്നതു 
കൂെിയംാവണം തംദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പു
കീളുഫെെ സ്വംദ്ദേയംാജനംം. ഒരു സൈവജ്ഞാാനംികീ 
നൂതംനംതംവ സ്വമൂഹിം എംന്ന നംിലയംിദ്ദേലക്കു 
ദ്ദേകീരിളിഫെ� പീരിിവര്�ിക്കുവാന് ശ്രീമിിക്കു
കീയംാണ് ഇെതുപീക്ഷ ജനംാധിപീതംയ മുന്നണി 
സ്വര്ക്കാാര്. സ്വമിഗ്രാമിായം ഒരു വികീസ്വനം 
കീാഴ്ചപ്പിാൊണ് നംാം മുദ്ദേന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നതം്. 
അംതുഫെകീാണ്ടു തംഫെന്ന വികീസ്വനം - ദ്ദേക്ഷമി 
പീദ്ധതംികീളുഫെെ ഗുണ�ലങ്ങള് ഓദ്ദേരിാ പീൗരി
നംിദ്ദേലക്കും എം�ിദ്ദേച്ച്ദ്ദേരിണ്ടതുണ്ട്. എംന്നാല് 
മിാത്രിദ്ദേമി സ്വമിഗ്രാതംയംിലൂന്നിയം സുസ്ഥാിരി 
വികീസ്വനംം എംന്ന കീാഴ്ചപ്പിാെ് അംര്ത്ഥ്യവ�ാ
വുംകീയുംള്ളു. ആ ദ്ദേനംട്ടി�ിദ്ദേലക്കാ് എം�ിദ്ദേച്ച്രു
ന്നതംില് തംദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പുകീള്ക്കാ് 
വഹിിക്കാാനുള്ള പീങ്കാ് വളിഫെരി വലുംതംാണ്. 
അംതംിനു പുതംിയം ഊര്ജം നംല്കുന്നതംാകീഫെട്ടി 
ഈ ഏകീീകൃതം തംദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പി് 
പ്രഖ്യായാപീനംം എംന്നാശംസ്വിക്കുന്നു.        1
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പീതംിമൂന്നാം പീദ്ധതംിയുംഫെെ (2017-22) 
തുെക്കാം മുതംല് പ്രാദ്ദേദിശികീ വികീസ്വനം 

കീാഴ്ചപ്പിാടുകീളിില് കീാതംലായം ചില മിാറ്റങ്ങ
ളും അംതംിനംായം് ധീരിമിായം ചില കീാല്ഫെവ
യം്പ്പുകീളും സ്വര്ക്കാാര് നംെത്തുകീയുംണ്ടായംി. 
കീാല് നൂറ്റാണ്ട് പീിന്നിടുന്ന ജനംകീീയംാസൂ
ത്രിണ�ിനം് പുതംിഫെയംാരു ദിിശാദ്ദേബാധം 
നംല്കുകീയുംം വികീസ്വനംഫെ� മിഫെറ്റാരു 
തംല�ിദ്ദേലക്കാ് തംിരിിച്ച്് വിടുന്നതംിനുള്ള ചില 
നംെപീെികീളും അംതംിഫെ� ഭാഗീമിായംി സ്വര്ക്കാാര് 
സ്വവീകീരിിക്കുകീയുംണ്ടായംി. തംദ്ദേ�ശ സ്ഥാാപീനം
ങ്ങളുഫെെ പ്രാദ്ദേദിശികീ വികീസ്വനം ലക്ഷയ�ില് 
നംിന്നും സുസ്ഥാിരി വികീസ്വനംലക്ഷയ�ിദ്ദേലക്കു
ള്ള ചുവടുമിാറ്റം ഇ�രി�ിലുംള്ള ധീരിമിായം 
കീാല്ഫെവയ്പ്് തംഫെന്നയംായംിരുന്നു. അംതംിലുംപീരിി 
നംാളിിതുവഫെരി സ്വംസ്ഥാാനംം ദ്ദേനംെി എംടു� 
എംല്ലാാ വികീസ്വനംങ്ങളും ദ്ദേനംട്ടിങ്ങളും സുസ്ഥാി
രിമിായുംം സ്ഥാായംിയംായുംം നംിലനംിര്ത്തുന്നതംി
ദ്ദേനംാഫെൊപ്പിം തംഫെന്ന ഈ ജനംകീീയം വികീസ്വനം 

മിാതൃകീഫെയം പുതംിയം കീാല�ട്ടി�ിഫെല 
ഫെവല്ലുവിളിികീഫെളി ദ്ദേനംരിിൊന് സുസ്വജ്ജവുംം 
പീരിയാപ്തിവുംം ആക്കുന്ന ഒരു തംല�ിദ്ദേല
ക്കാ് സ്വര്ക്കാാര് ജനംകീീയംാസൂത്രിണഫെ� 
സൈകീപീിെിച്ച്് ഫെകീാണ്ട് ദ്ദേപീാവുംകീയുംണ്ടായംി 
എംന്ന് തംഫെന്ന പീറായംാവുംന്നതംാണ്. സ്വമിയംബ
ന്ധിതംമിായംി കൂടുതംല് ഗുണകീരിവുംം �ലപ്ര
ദിവുംം സ്വര്വ്വതംല �ര്ശിയംായം പീദ്ധതംികീള്
ക്കാ് രൂപീം നംല്കുവാനും അംവയുംഫെെ നംിര്
വ്വഹിണം സ്വാധയമിാക്കുന്നതംിനുമുള്ള ചില 
ഉറാച്ച് ചുവടുഫെവയ്പുകീള്ക്കും അംദ്ദേതംാഫെൊപ്പിം 
ഫെപീാതുജനംങ്ങള്ക്കാ് മിികീച്ച് ദ്ദേസ്വവനംം ഉറാപ്പി് 
വരുത്തുന്നതംിനുമുള്ള നംെപീെികീള്ക്കും 
ഇക്കാാലയംളിവില് തുെക്കാമിിടുകീയുംമുണ്ടായംി. 

തംദ്ദേ�ശസ്ഥാാപീനംങ്ങളുമിായംി ബന്ധഫെപ്പി
ട്ടി് പ്രവര്�ിക്കുന്ന അംഞ്ചാ് വകുപ്പുകീളുഫെെ 
ഏകീീകീരിണം ഇ�രി�ില് നംെപ്പിിലാ
ക്കാിയം സുപ്രധാനംമിായം ഇെഫെപീെലുംകീളിില് 
ഒന്നാണ്. പീഞ്ചാായം�് വകുപ്പി്, ഗ്രാാമിവി

കീസ്വനം വകുപ്പി്, നംഗീരികീാരിയ വകുപ്പി്, ഫെപീാതു
മിരിാമി�് വിഭാഗീം, ൌൺ & കീൺ�ി 
പ്ലാാനംിംഗീ് എംന്നീ അംഞ്ചാ് വകുപ്പുകീഫെളി ഏദ്ദേകീാ
പീിപ്പിിച്ച്് ഫെകീാണ്ട് രൂപീീകൃതംമിായം ഏകീീകൃതം 
തംദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പി് വഴിി സ്വര്ക്കാാര് 
ലക്ഷയമിിടുന്നതം് പ്രാദ്ദേദിശികീ ഭരിണസ്വം
വിധാനം�ിഫെല വിശാലമിായം വികീസ്വനം 
സ്വാധയതംകീള് വിനംിദ്ദേയംാഗീിക്കുകീ മിാത്രിമി
ല്ലാ ഫെപീാതുജനംങ്ങള്ക്കാ് നംല്കുന്ന ദ്ദേസ്വവ
നം�ിഫെ� ഗുണനംിലവാരിം വര്ദ്ധിപ്പിിക്കുകീ 
എംന്നതും കൂെിയംാണ്. പീല തംലങ്ങളിില് 
നംില്ക്കുന്ന പ്രാദ്ദേദിശികീ സ്വര്ക്കാാരുകീളിില് 
ഒരു ഏകീീകൃതം സ്വവഭാവം ഫെകീാണ്ടുവരിികീ
യുംം, പീദ്ധതംി രൂപീീകീരിണം, നംിര്വ്വഹിണം, 
ദ്ദേമിാണിറ്ററാിംഗീ് എംന്നിവയംില് എംല്ലാാമുള്ള 
സ്വംദ്ദേയംാജനം സ്വാധയതംകീള് �ലപ്രദിമിായംി 
വിനംിദ്ദേയംാഗീിക്കുവാനും ലക്ഷയം ഫെവക്കുന്നു. 
റൂറാല്, അംര്ബന്, പ്ലാാനംിംഗീ്, എംഞ്ചാിനംീയം
റാിംഗീ് എംന്നീ നംാല് വിഭാഗീങ്ങള് ഉള്ഫെക്കാാ

ഏകീീകൃത്യാ ത്യായോ�ശസ്വവ�ംഭരണ വികുപ്പും 
വിികീസ്വനം സ്വ�ധാത്യാകീളും
  ഹുവൈസ്ൻ എം. മിന്ന�്
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ള്ളുന്ന ഏകീീകൃതം വകുപ്പിിഫെ� പ്രവര്�
നംങ്ങള് പ്രാദ്ദേദിശികീ സ്വര്ക്കാാരുകീഫെളി 
മിികീവിഫെ� ദ്ദേകീന്ദ്രീങ്ങളിാക്കാി മിാറ്റുന്നതംിഫെ� 
ആദിയ കീാല്ഫെവയ്പ്് കൂെിയംാണ്.

ജ്ില്ലോ പദ്ധതാികളിിന്റെലം 
ഇടന്റെപടലുകൾ

ജില്ലാകീളുഫെെ സ്വമിഗ്രാ വികീസ്വനം�ിനം് 
ഒരു സ്വംദ്ദേയംാജിതം സ്വമിീപീനംം സൈകീഫെകീാ
ള്ളുന്നതംിഫെ� ഭാഗീമിായംി എംല്ലാാ ജില്ലാകീളിിലുംം 
2018 ല് രിാജയ�ിനം് തംഫെന്ന മിാതൃകീയംായംി 
സ്വംസ്ഥാാനംം ജില്ലാാ പീദ്ധതംികീള്ക്കാ് രൂപീം 
നംല്കുകീയുംണ്ടായംി. ജില്ലാകീളിിഫെല മുഴുവന് 
വികീസ്വനം പ്രവര്�നംങ്ങഫെളിയുംം ഏദ്ദേകീാപീി
പ്പിിക്കുന്ന ഭരിണ�െനംാ സ്വമിതംിയംായം ജില്ലാാ 
പ്ലാാനംിംഗീ് കീ�റ്റി (District Planning 
Committe) കീളുഫെെ ദ്ദേനംതൃതംവ�ിലാണ് 
ജില്ലാാ പീദ്ധതംികീള്ക്കാ് രൂപീം നംല്കീിയംതം്. 
പ്രാദ്ദേദിശികീവുംം, ധനംപീരിവുംം, വകുപ്പി് തംല�ി
ലുംമുള്ള വികീസ്വനം സ്വാധയതംകീളും ബഹുതംല 
ആസൂത്രിണ സ്വാധയതംകീളും സ്വമിനംവയംിപ്പിിച്ച്് 
ഫെകീാണ്ടുള്ള സ്വമിഗ്രാമിായം ഒരു വികീസ്വനം കീാഴ്ച
പ്പിാൊണ് ജില്ലാാ പീദ്ധതംികീള് മുദ്ദേന്നാട്ടി് ഫെവയ്ക്കു
ന്നതം്. വിവിധ തംല�ിലുംള്ള പ്രാദ്ദേദിശികീ 
സ്വര്ക്കാാരുകീളുഫെെയുംം വിവിധ വകുപ്പുകീളുഫെെ 
വിവിധ പീദ്ധതംികീളുഫെെ സ്വംദ്ദേയംാജനംം ദ്ദേപ്രാ
ത്സാാഹിിപ്പിിക്കുവാനും പുതംിയം വികീസ്വനം 

സ്വാധയതംകീള് നംിര്വ്വഹിണ ദ്ദേയംാഗീയമിാക്കു
വാനും ജില്ലാാ പീദ്ധതംികീള് ലക്ഷയം ഫെവച്ച്ിരു
ന്നു. മിാറാിമിാറാി വരുന്ന സ്വാഹിചരിയ�ിനംനു
സ്വരിിച്ച്് പീണ്ട് മുതംദ്ദേല പീിന്തുെരുന്ന പീദ്ധതംി 
രൂപീീകീരിണ നംിര്വ്വഹിണ രിീതംിയംില് നംിന്നും 

പ്രാദ്ദേദിശികീ സ്വര്ക്കാാരുകീള് മിാറാി ചിന്ത്ി
ദ്ദേക്കാണ്ടതംിഫെ� ആവശയകീതംയുംം അംതംിനുള്ള 
വിശാലമിായം സ്വാധയതംകീളുമിാണ് ഇതം് വഴിി 
പ്രാദ്ദേദിശികീ സ്വര്ക്കാാരുകീള്ക്കാ് തുറാന്ന് 
നംല്കുന്നതം്. ദിീര്�കീാല സ്വാമ്പ�ികീ, 
സ്വാമൂഹിികീ, പീരിിസ്ഥാിതംി ആവശയങ്ങള്ക്കാ് 
ശ്രീദ്ധ നംല്കുന്ന വലിയം പീദ്ധതംികീളും സ്വമിഗ്രാ 
പീദ്ധതംികീളും പ്രാദ്ദേദിശികീ സ്വര്ക്കാാരുകീള്
ക്കാ് ഏഫെറ്റടുക്കാാന് കീഴിിയുംന്നില്ലാ എംന്നതും, 
വലിയം ഭൗതംികീ ദ്ദേനംട്ടിമിില്ലാാ� ഫെചറാിയം 
ഫെചറാിയം പീദ്ധതംികീള് ഏഫെറ്റടു�് നംെപ്പിി
ലാക്കുന്ന സ്ഥാിതംിയംാണ് നംിലവിലുംള്ളഫെതം
ന്നും ഫെപീാതുദ്ദേവ സ്വംസ്വാരിമുണ്ട്. ഇതംിനം് 
പീകീരിം ജില്ലാദ്ദേയ്ക്കാാ സ്വംസ്ഥാാനം�ിദ്ദേനംാ 
മുഴുവന് ഗുണം ലഭിക്കുന്ന സ്വംദ്ദേയംാജിതം 
സ്വാധയതംകീളുള്ള വലിയം പീദ്ധതംികീള് 
കീഫെണ്ട�ാന് പ്രാദ്ദേദിശികീ സ്വര്ക്കാാരുകീള്
ക്കാ് സ്വാധിച്ച്ാല് അംതം് വികീസ്വനം�ില് 
വലിഫെയംാരു മിാറ്റ�ിഫെ� തുെക്കാമിായംിരിിക്കും 
എംന്ന കീാരിയ�ില് ഒരു സ്വംശയംവുംം ഇല്ലാ. 
ദിീര്�കീാല ദിര്ശനം�ില് ഉരു�ിരിിയുംന്ന 
പീദ്ധതംികീളും (Perspective Plan) പീരിി
പീാെികീളും കീഫെണ്ടത്തുന്നതംിനും ബഹുതംല 
ആസൂത്രിണ സ്വാധയതംകീള് (Multi Level 
Planning) �ലപ്രദിമിായംി നംെപ്പിിലാക്കാാനും 
ഉള്ള സ്വാധയതംകീള് കൂെി ഇതം് വഴിി തുറാക്കുന്നു. 
ഇതംിനംായം് പ്രാദ്ദേദിശികീ സ്വര്ക്കാാരുകീള്ക്കാ് 
ആവശയമിായം പീിന്തുണ നംല്കുന്നതംിനംായം് 


ജ്ില്ലശേ�ാ സംസ്ഥാാനത്തിശേനാ 

മുഴുവാന് ഗുണം ലഭിക്കുംന്ന് 
സംശേയാാജ്ിതി സാധയതികളുള്ള 

വാലിയാ �ദ്ധീതിികള്  
കന്റെണ്ട്ത്താന് പ്രാശേ��ിക 

സര്ക്കാാരുംകള്ക്കാ് സാധിച്ച്ാല് 
അംതി് വാികസനത്തില് 

വാലിന്റെയാാരും മാറ്റിത്തിന്റെ� 
തുടക്കാമായാിരിക്കുംം എന്ന്  

കാരയത്തില് ഒരും  
സം�യാവും ഇല്ല. 
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സ്വംദ്ദേയംാജിതം സ്വാധയതംകീള് കീഫെണ്ട�ി, 
ബൃഹിദി്പീദ്ധതംികീളുഫെെ രൂപീീകീരിണ�ിനും, 
പീഠിനം�ിനും വിശദിമിായം ദ്ദേപ്രാജക്ട് റാിദ്ദേപ്പിാര്
ട്ടുകീള് (DPR) തംയ്യാറാാക്കുന്നതംിനും ദ്ദേവണ്ടി 
ജില്ലാകീളിില് ജില്ലാാ റാിദ്ദേസ്വാഴ്സ്് ഫെസ്വ�റുകീള് 
(District Resources Centre) 2019 ല് 
സ്വര്ക്കാാര് സ്ഥാാപീിക്കുകീയുംണ്ടായംി. ജില്ലാാ 
പീദ്ധതംികീളിിഫെല ഏദ്ദേകീാപീനം സ്വാധയതംകീള് 
കീഫെണ്ട�ി പീദ്ധതംികീള് ഏഫെറ്റടു�് നംെത്തു
ന്നതംിനം് പ്രാദ്ദേദിശികീ സ്വര്ക്കാാരുകീള്ക്കാ് 
ദ്ദേപ്രാത്സാാഹിനംം നംല്കുന്നതംിനംായം് 2018-19 
മുതംല് സ്വംസ്ഥാാനം സ്വര്ക്കാാര് ബഡി്ജറ്റില് 
തുകീ വകീയംിരുത്തുന്നുണ്ട്. 2019 ലുംം 2020 ലുംം 
40 ദ്ദേകീാെി രൂപീയുംം 2021, 2022 വര്ഷിങ്ങളിില് 
20 ദ്ദേകീാെി രൂപീ വീതംവുംം വകീയംിരു�ിയംിട്ടു
ണ്ടായംിരുന്നു. എംന്നാല് ആദിയ മൂന്ന് വര്ഷി
ങ്ങളിില് വിവിധ തംല�ിലുംള്ള പ്രാദ്ദേദിശികീ 
സ്വര്ക്കാാരുകീളുഫെെയുംം വകുപ്പുകീളുഫെെയുംം 
സ്വഹിായംദ്ദേ�ാഫെെ സ്വംദ്ദേയംാജിതം പീദ്ധ
തംികീള് കീഫെണ്ടത്തുന്നതംില് വലിയം ശ്രീദ്ധ 
കീാണിച്ച്ിട്ടിില്ലാ എംന്നതംാണ് യംാഥാര്ത്ഥ്യയം. 
നംെപ്പി് സ്വാമ്പ�ികീ വര്ഷിമിാണ് (2021-22) 
ഇ�രി�ില് ചില സ്വംദ്ദേയംാജിതം പീദ്ധതംി 
നംിര്ദ്ദേ�ശങ്ങള് സ്വംസ്ഥാാനം ആസൂത്രിണ 
ദ്ദേബാര്ഡിിഫെ� പീരിിഗീണനംയംില് വന്നതം് 
എംന്നതും ഇദ്ദേതംാഫെൊപ്പിം കൂട്ടിി വായംിദ്ദേക്കാണ്ട
തംാണ്. വിവിധ തംല�ിഫെല പ്രാദ്ദേദിശികീ 
സ്വര്ക്കാാരുകീളുഫെെ ഏകീീകൃതം സ്വവഭാവമിില്ലാാ
യ്മയംാണ് ഇതംിനുള്ള പ്രധാനം കീാരിണമിായംി 

സ്വര്ക്കാാര് ദ്ദേനംാക്കാി കീാണുന്നതം്. ഇതംിഫെനം 
മിറാികീെക്കാാന് ഒരു പീരിിധി വഫെരി വകുപ്പുകീ
ളുഫെെ ഏകീീകീരിണം വഴിി സ്വാധയമിാകും എംന്ന് 
പ്രതംീക്ഷിക്കുന്നു. 

14-ോം പദ്ധതാിയുംം
വാികസ്� സ്ോധ്യയതാകളുംം

പ്രാദ്ദേദിശികീ സ്വര്ക്കാാര് തംല�ില് 
നംില്ക്കുന്ന അംഞ്ചാ് വകുപ്പുകീള് ഏകീീകീരിിച്ച്് 
ഒറ്റ വകുപ്പിായംി മിാറുദ്ദേമ്പാള് ഏറ്റവുംം ശ്രീദ്ദേദ്ധ
യംമിായം വസ്തുതം സ്വംസ്ഥാാനംം 14-ാം പീദ്ധതംി 
(2022-27) പ്രവര്�നംങ്ങള്ക്കാ് തുെക്കാം 
കുറാിക്കുന്നതംിഫെ� മുഫെന്നാരുക്കാ�ിലാണ് 
എംന്നതംാണ്. ഏകീീകീരിണ�ിഫെ� പീശ്ചാാ
�ല�ില് ഓദ്ദേരിാ ജില്ലായംിഫെലയുംം പ്രദ്ദേതംയ
കീമിായം സ്വാഹിചരിയങ്ങളും സ്വാധയതംകീളും 
മുന്നില് കീണ്ടുഫെകീാണ്ട് �ലപ്രദിമിായം ഇെഫെപീ
െലുംകീള് നംെ�ാനും അംതംിനം് ആവശയമിായം 
പീിന്തുണ നംല്കീാനും ജില്ലാാ ആസൂത്രിണ 
സ്വമിിതംികീള്ക്കാ് സ്വാധിക്കും എംന്നതും ഒരു 
പ്രദ്ദേതംയകീതംയംാണ്. വിവിധ തംട്ടുകീളിിലുംള്ള 
പ്രാദ്ദേദിശികീ സ്വര്ക്കാാരുകീഫെളി ഒറ്റ തംല�ില് 
ഏകീീകീരിിക്കാാന് സ്വാധിക്കാാ�തം് ഫെകീാണ്ടു
ണ്ടായം നംൂനംതംകീള് പീരിിഹിരിിച്ച്് ഫെകീാണ്ട് 
സ്വമിയംബന്ധിതംമിായുംം കൂടുതംല് ഗുണകീരിവുംം 
�ലപ്രദിവുംം സ്വര്വ്വതംല �ര്ശിയംായം 
പീദ്ധതംി രൂപീീകീരിണവുംം നംിര്വ്വഹിണവുംം 
സ്വാധയമിാക്കുന്നതംിനുള്ള ചില ചുവടുഫെവയ്പുകീ

ളും നംെ�ാന് കീഴിിയുംം എംന്നതും അംനുകൂല 
�െകീമിായംി നംിലനംില്ക്കുന്നു. 

പ്രളിയ-റ്റോകോവാിഡി് 
അതാിജ്ീവാ� പ്രവാര്��ങ്ങൾ

പ്രളിയംവുംം ദ്ദേകീാവിഡും സ്വംസ്ഥാാനം�് 
ഉണ്ടാക്കാിയം പ്രതംയാ�ാതംങ്ങള് വളിഫെരി 
വലുംതംാണ്. സ്വമ്പദി് വയവസ്ഥാഫെയം അംതംില് 
നംിന്നും ദ്ദേമിാചിപ്പിിക്കുകീ എംന്നതം് വലിഫെയംാരു 
ഫെവല്ലുവിളിി തംഫെന്നയംാണ്. ഐകീയരിാഷ്ടി
സ്വഭയുംഫെെ ദുരിന്ത്ാനംന്ത്രി വിലയംിരു�ല് 
കീണക്കാ് പ്രകീാരിം 2018 ഫെല ഫെവള്ളഫെപ്പിാ
ക്കാം സ്വംസ്ഥാാനംഫെ� ഫെമിാ� ആഭയന്ത്രി 
ഉല്പീന്ന�ില് 31,000 ദ്ദേകീാെി രൂപീയുംഫെെ 
കുറാവാണ് വരു�ിയംഫെതംന്ന് ചൂണ്ടിക്കാാണി
ക്കുന്നു. അംദ്ദേതം ദ്ദേപീാഫെലതംഫെന്ന ദ്ദേകീാവിഡി് 
മൂലം സ്വംസ്ഥാാനംഫെ� ആഭയന്ത്രി ഉല്പന്ന
�ിഫെല (GSDP) നംഷ്ടിം 1.56 ലക്ഷം ദ്ദേകീാെി 
രൂപീയുംം സ്വംസ്ഥാാനം�ിഫെ� നംികുതംി വരുമിാ
നം�ില് 22,148 ദ്ദേകീാെി രൂപീയുംഫെെയുംം നംികു
തംിദ്ദേയംതംരി വരുമിാനം�ില് 5,466 ദ്ദേകീാെി 
രൂപീയുംഫെെയുംം കുറാവുംമിാണ് വന്നിട്ടുള്ളഫെതംന്ന് 
2020-21 ബഡി്ജറ്റ് കീണക്കുകീള് പീരിിദ്ദേശാ
ധിച്ച്ാല് കീാണാവുംന്നതംാണ്. സ്വമ്പദി് വയവ
സ്ഥാഫെയം പൂര്വ്വസ്ഥാിതംിയംിദ്ദേലക്കാ് ഫെകീാണ്ട് 
ദ്ദേപീാകുന്നതംിനം് പ്രാദ്ദേദിശികീ തംലം മുതംല് 
തംഫെന്ന സ്വമിഗ്രാമിായം കീാഴ്ചപ്പിാദ്ദേൊഫെെ വികീസ്വനം 
പീദ്ധതംികീള്ക്കാ് രൂപീം നംല്ദ്ദേകീണ്ടതംായംി
ട്ടുണ്ട്. അംങ്ങഫെനം വരുദ്ദേമ്പാള് ദ്ദേനംരിിദ്ദേെണ്ടി 
വരുന്ന പ്രധാനം ഫെവല്ലുവിളിികീളിില് ഒന്ന് 
ജ ില്ലായംിഫെല ദ്ദേകീാവിഡി ്  അംതംിജീവനം 
പ്രതംിദ്ദേരിാധ പ്രവര്�നംങ്ങള്ക്കാ് ജില്ലാാതംല
�ിലുംം പ്രാദ്ദേദിശികീ സ്വര്ക്കാാര്തംല�ിലുംം 
ഏദ്ദേകീാപീനംം സ്വാധയമിാക്കുകീ എംന്നതംാണ്. 
ഇതംില് ജില്ലാാ ആസൂത്രിണ സ്വമിിതംികീള്
ക്കാ് വലിയം പീങ്കാ് വഹിിക്കാാനംാവുംം. നൂതംനം 
വികീസ്വനം പീദ്ധതംികീള് വിശാലമിായം കീാഴ്ച
പ്പിാദ്ദേൊഫെെ ആസൂത്രിണ സ്വമിിതംികീള് രൂപീം 
നംല്കുദ്ദേമ്പാള് പീദ്ധതംികീളുഫെെ നംിര്വ്വഹിണം 
ശരിിയംായം ദിിശയംില് സ്വാധയമിാക്കുവാന് 
നംിലവിഫെല തംദ്ദേ�ശ സ്ഥാാപീനം വകുപ്പുകീളുഫെെ 
ഏകീീകീരിണം ഏഫെറാ സ്വഹിായംകീരിമിാവുംം 
എംന്നതംില് സ്വംശ യംം ദ്ദേവണ്ട. 

 

ദുര്യംന്ത�ിവാോര്യംണ് പദ്ധതാികളുംന്റെട 
(Disaster Management 
Plan) �ിര്വ്വഹ്യണ്ം 

പീരിിസ്ഥാിതംിദ്ദേലാല പ്രദ്ദേദിശങ്ങളുഫെെ 
സ്വാന്നിദ്ധയം ഉള്ളതും ദുരിന്ത്സ്വാധയതം ഏഫെറാ 
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നംിലനംില്ക്കുന്നതുമിായം പ്രദ്ദേദിശമിാണ് 
ദ്ദേകീരിളിം. സ്വംസ്ഥാാനംഫെ� എംല്ലാാ ഗ്രാാമി
നംഗീരി പ്രാദ്ദേദിശികീ സ്വര്ക്കാാരുകീളും ജില്ലാാ 
ആസൂത്രിണ സ്വമിതംികീളുഫെെ ആഭിമുഖ്യായ�ില് 
2019 ല് ദുരിന്ത്നംിവാരിണ പീദ്ധതംികീള്ക്കാ് 
രൂപീം നംല്കുകീയുംണ്ടായംി. ദ്ദേകീാവിഡിിഫെ� 
കൂെി പീശ്ചാാ�ലം പീരിിഗീണിച്ച്് ഫെകീാണ്ട് 
ഈ ദുരിന്ത്നംിവാരിണ പീദ്ധതംികീളിില് 
കീാദ്ദേലാചിതംമിായം മിാറ്റങ്ങള് വരുദ്ദേ�ണ്ട
തംായംിട്ടുണ്ട്. മിാത്രിവുംമില്ലാ പ്രാദ്ദേദിശികീ ദുരിന്ത് 
സ്വാധയതംകീള് ലഘൂകീരിിക്കാണഫെമിങ്കാില് 
ദുരിന്ത്നംിവാരിണ പീദ്ധതംി നംിര്ദ്ദേ�ശങ്ങള് 
പ്രാദ്ദേദിശികീ സ്വര്ക്കാാരുകീള് അംവരുഫെെ 
വാര്ഷിികീ പീദ്ധതംികീളുഫെെ ഭാഗീമിാദ്ദേക്കാണ്ടതും 
അംവയുംഫെെ നംിര്വ്വഹിണം ഉറാപ്പിാദ്ദേക്കാണ്ടതും 
അംനംിവാരിയമിാണ്. ഇക്കാാരിയ�ില് ജില്ലാാ 
ആസൂത്രിണ സ്വമിിതംികീളുഫെെ ദ്ദേനംതൃതംവപീരി
മിായം ഇെഫെപീെലുംകീള്ക്കാ് ശക്താി പീകീരുവാന് 
ഏകീീകൃതം സ്വംവിധാനം�ില് ഓദ്ദേരിാ ജില്ലാ
യംിഫെലയുംം പ്രാദ്ദേദിശികീ സ്വര്ക്കാാരുകീളുഫെെ 
ഏദ്ദേകീാപീനംം സ്വാധയമിാക്കുവാന് വകുപ്പുകീ
ളുഫെെ എംകീീകീരിണം വഴിി സ്വാധിക്കും. വരും 
കീാലങ്ങളിില് ദുരിന്ത് സ്വാധയതംകീള് ഒഴിിവാ
ക്കുന്നതംില് ഒരു പീരിിധി വഫെരി ഇതം് സ്വഹിാ
യംകീരിമിാകും.

ധ്യ�കോര്യംയ കമ്മീീഷൻ ഗ്രോ�ിന്റെ� 
ഫിലംപ്രദിമോയ വാി�ിറ്റോയോഗം 

പീതംിനംഞ്ചാാം ധനംകീാരിയ കീ�ീഷിന് 
(2020-25) മുതംല് പ്രാദ്ദേദിശികീ സ്വര്ക്കാാരു
കീള്ക്കാ് ധനംസ്വഹിായംം അംനുവദിിക്കുന്ന 
മിാനംദിണ്ഡങ്ങളിില്, പ്രദ്ദേതംയകീിച്ച്് നംഗീരി 
തംദ്ദേ�ശസ്ഥാാപീനംങ്ങള്ക്കാ്, കീാതംലായം ചില 
മിാറ്റങ്ങള് വരുത്തുകീയുംണ്ടായംി. പീ�് ലക്ഷ
�ിലധികീം ജനംസ്വംഖ്യായയുംള്ള ആറാ് മുനംി
സ്വിപ്പില് ദ്ദേകീാര്പ്പിദ്ദേറാഷിനുകീള്ക്കും മിലപ്പുറാം 
നംഗീരിസ്വഭയ്ക്കും ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാാ�് വിനംിദ്ദേയംാഗീി
ക്കുദ്ദേമ്പാള് പ്രസ്തുതം ഗ്രാാ� ് ദ്ദേകീാര്പ്പിദ്ദേറാഷിന് 
പീരിിധിയംില് മിാത്രിമില്ലാ നംഗീരിസ്വഞ്ചായംങ്ങളുഫെെ 
ഭാഗീമിായംി വരുന്ന ദ്ദേകീാര്പ്പിദ്ദേറാഷിന് പ്രദ്ദേദി
ശദ്ദേ�ാെ് ഫെതംാട്ടുകീിെക്കുന്ന പ്രാദ്ദേദിശികീ 
സ്വര്ക്കാാര് പീരിിധി പ്രദ്ദേദിശത്തും വിനംിദ്ദേയംാ
ഗീിദ്ദേക്കാണ്ടതംാണ്. വലിഫെയംാരു തുകീയംാണ് 
നംഗീരി സ്വഞ്ചായം പ്രദ്ദേദിശ�് ഇ�രി�ില് 
വിനംിദ്ദേയംാഗീിക്കുന്നതംിനംായം് ധനംകീാരിയ 
കീ�ീഷിന് ദ്ദേകീാര്പ്പിദ്ദേറാഷിനുകീള്ക്കാ് വകീയംി
രു�ിയംിരിിക്കുന്നതം്. ഇതംില് ദ്ദേകീാര്പ്പിദ്ദേറാഷി
ദ്ദേനംാെ് ദ്ദേചര്ന്ന് കീിെക്കുന്ന ഒട്ടുമിിക്കാ നംഗീരി
ഗ്രാാമി തംദ്ദേ�ശ സ്ഥാാപീനംങ്ങളും ഉള്ഫെപ്പിടുന്നു 
എംന്നതും ശ്രീദ്ദേദ്ധയംമിാണ്. 

ദ്ദേകീന്ദ്രീ ധനംകീാരിയ കീ�ീഷിന് വിഹിിതംം 
പ്രാദ്ദേദിശികീ സ്വര്ക്കാാരുകീള് �ലപ്രദിമിായംി 
വിനംിദ്ദേയംാഗീിച്ച്ിഫെല്ലാങ്കാില് തുെര്വര്ഷിങ്ങളിില് 
ധനംകീാരിയ കീ�ീഷിന് ഗ്രാാ� ് തംദ്ദേ�ശ സ്ഥാാ
പീനംങ്ങള്ക്കാ് കീിട്ടിാഫെതം വഫെന്നന്നിരിിക്കും. 
ഈ തുകീ കുെിഫെവള്ള ജലസ്വംരിക്ഷണം, 
ശുചിതംവ ഖ്യാരിമിാലിനംയം എംന്നീ ദ്ദേമിഖ്യാലകീളിില് 
പ്രദ്ദേതംയകീ ഉദ്ദേ�ശ ഗ്രാാ�ായംി (Tied Grant) 
വിനംിദ്ദേയംാഗീിക്കാാന് ദ്ദേകീന്ദ്രീ ധനംകീാരിയ 
കീ�ീഷിന് പ്രദ്ദേതംയകീം നംിര്ദ്ദേ�ശിക്കുന്നുമുണ്ട്. 
ദ്രുതംഗീതംിയംില് നംഗീരിവല്ക്കാരിണം നംെക്കു
ന്ന ദ്ദേകീരിളിം ദ്ദേപീാഫെലാരു സ്വംസ്ഥാാനം�് 

നംഗീരിവല്ക്കാരിണം ഉയംര്ത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് 
വളിഫെരി വലുംതംാണ്. എംല്ലാാ തംല�ിലുംള്ള 
തംദ്ദേ�ശസ്ഥാാപീനംങ്ങളുഫെെയുംം �ലപ്രദിമിായം 
ഏദ്ദേകീാപീനംം ഉഫെണ്ടങ്കാില് മിാത്രിദ്ദേമി ജില്ലാക്കാ് 
ആകീമിാനംം ഗുണപ്രദിമിായം വന്കീിെ പീദ്ധ
തംികീള് ഏഫെറ്റടുക്കാാന് സ്വാധിക്കുകീയുംള്ളൂ. 
നംിലവില് പീല തംട്ടുകീളിായംി നംില്ക്കുന്ന 
പ്രാദ്ദേദിശികീ സ്വര്ക്കാാരുകീഫെളി ജ ില്ലാാ 
ആസൂത്രിണ സ്വമിതംികീളുഫെെ ഏദ്ദേകീാപീനം
�ിനും പുറാദ്ദേമി വകുപ്പുകീളുഫെെ ഏകീീകീരിണം 
വഴിി സ്വാധയമിാകുന്ന ഔദ്ദേദിയാഗീികീതംല 
ഏദ്ദേകീാപീനംം വന്കീിെ കുെിഫെവള്ള ഖ്യാരിമിാലി
നംയ പീദ്ധതംികീള് ജില്ലാകീളിില് നംെപ്പിിലാക്കുന്ന
തംിനം് ആവശയമിായം പീിന്തുണാ സ്വംവിധാനംം 
ഉറാപ്പിാക്കുന്നതംിനം് സ്വഹിായംകീരിമിായംിരിിക്കും.

പ്രറ്റോതായക പദ്ധതാികളുംന്റെട 

�ിര്വ്വഹ്യണ്ം
സ്വംസ്ഥാാനം പീദ്ധതംി വിഹിിതം�ിഫെ� 

10% പീട്ടിികീജാതംി/വര്ഗ്ഗം വിഭാഗീ�ിഫെ� 
ഉന്നമിനം�ിനും തംദ്ദേ�ശസ്ഥാാപീനംങ്ങള് 
അംവരുഫെെ പീദ്ധതംി വിഹിിതം�ിഫെ� 10% 
വനംിതം വികീസ്വനം�ിനും 5% ശിശുക്കാള്, 
ഭിന്നദ്ദേശഷിിക്കാാര്, �ാന്സ്വ്ജന്ഡിറാിനും 5% 
വൃദ്ധര്, പീാലിദ്ദേയംറ്റീവ് ഫെകീയംറാിനുമുള്ള പീദ്ധ
തംികീള്ക്കും നംിര്ബന്ധമിായുംം വകീയംിരു�ാ
റുഫെണ്ടങ്കാിലുംം കീഴിി� കുദ്ദേറാ നംാളുകീളിായംി 
പ്രാദ്ദേദിശികീ സ്വര്ക്കാാരുകീള് ഏഫെറ്റടുക്കുന്ന 
പ്രദ്ദേതംയകീ പീദ്ധതംികീളുഫെെ ഗുണനംിലവാരിവുംം 
�ലപ്രാപ്തിിയുംം വിശകീലനം വിദ്ദേധയംമിാദ്ദേക്കാ
ണ്ടതംാണ്. വകീയംിരുത്തുന്ന തുകീ ദ്ദേപീാലുംം 




പ്രാശേ��ിക ദുരന്ത സാധയതികള് 

ലഘൂകരിക്കാണന്റെമങ്കിില് 
ദുരന്തനിവാാരണ �ദ്ധീതിി 

നിര്ശേ��ങ്ങള് പ്രാശേ��ിക 
സര്ക്കാാരുംകള് അംവാരുംന്റെട 
വാാര്ഷിക �ദ്ധീതിികളുന്റെട 

ഭാ�മാശേക്കാണ്ട്തും അംവായുന്റെട 
നിര്വ്വഹണം ഉറിപ്പ്ാശേക്കാണ്ട്തും 

അംനിവാാരയമാണ് 
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പൂര്ണ്ണമിായുംം വിനംിദ്ദേയംാഗീിക്കാാന് സ്വാധി
ക്കാാ� അംവസ്ഥായംാണ് നംിലവിലുംള്ളതം്. 
സ്വമിഗ്രാമിായം കീാഴ്ചപ്പിാദ്ദേൊഫെെ വന്കീിെ പീദ്ധ
തംികീള്ക്കാ് രൂപീം നംല്കുവാനും തംികീച്ചും 
ദ്ദേപീാസ്വിറ്റീവായം ഒരു കീാഴ്ചപ്പിാടും സ്വമിീപീനംവുംം 
രൂപീീകീരിിദ്ദേക്കാണ്ടതംായംിട്ടുണ്ട്. വകുപ്പുകീളുഫെെ 
ഏദ്ദേകീാപീനംം ഒരു പീരിിധി വഫെരി ഇതംിനം് 
സ്വഹിായംകീരിമിാകും.

വാകുപ്പുകളുംറ്റോടയുംം വാിവാിധ്യ 
വാികസ്� ഏജ്ൻസ്ികളുംന്റെടയുംം 
ഏറ്റോകോപ�ം 

തം ദ്ദേ � ശ സ്ഥാ ാ പീ നം  ഏ കീീ കീരി ണ ം 
സ്വാധയമിാകുന്നദ്ദേതംാഫെെ വിവിധ വകുപ്പുകീളും 
കുടുംബശ്രീീ അംെക്കാമുള്ള വികീസ്വനം ഏജന്
സ്വികീളും സ്വംസ്ഥാാനം സ്വര്ക്കാാര് പീദ്ധതംികീളും 
പ്രാദ്ദേദിശികീ തംല�ില് കൂടുതംല് ഏകീീകൃതം 
തംല�ിദ്ദേലക്കാ് മിാറ്റഫെപ്പിടും എംന്ന് നംിരിീ
ക്ഷിക്കാഫെപ്പിടുന്നു. നംിലവില് കുടുംബശ്രീീയുംം 
വിവിധ വകുപ്പുകീളും നംെപ്പിിലാക്കുന്ന പീല 
പീദ്ധതംികീളും പ്രാദ്ദേദിശികീ സ്വര്ക്കാാര് പീദ്ധ
തംികീളുമിായംി സ്വംദ്ദേയംാജിക്കാഫെപ്പിടുകീദ്ദേയംാ 
ഏദ്ദേകീാപീനംം സ്വാധയമിാക്കുകീദ്ദേയംാ ഇല്ലാ 
എംന്നഫെതംാരു യംാഥാര്ത്ഥ്യയമിാണ്. ഗ്രാാമിീണ 
പ്രാദ്ദേദിശികീ സ്വര്ക്കാാരുകീള് ഫെചറുതംാഫെയംങ്കാി
ലുംം സ്വംദ്ദേയംാജിതം പീദ്ധതംികീള് ഏഫെറ്റടുക്കാാറു
ഫെണ്ടങ്കാിലുംം നംഗീരിതംല�ിലുംള്ള തംദ്ദേ�ശസ്ഥാാ
പീനംങ്ങള് സ്വംദ്ദേയംാജിതം പീദ്ധതംികീള് ഏഫെറ്റടു
ക്കുന്നതംില് ഏഫെറാ പീിന്നിലാഫെണന്ന് കീാണാ
വുംന്നതംാണ്. പീല വകുപ്പുകീളും നംിലവില് 
പീരി�രി ബന്ധമിില്ലാാഫെതം ഒറ്റഫെപ്പിട്ടി തുരുത്തുകീ
ളിായംി പ്രവര്�ിക്കുന്ന അംവസ്ഥാക്കാ് വലിയം 
മിാറ്റം ഉണ്ടാകും എംന്നതും ഏകീീകീരിണ�ി
ഫെ� ദ്ദേനംട്ടിമിായംി ലക്ഷയംഫെവക്കുന്നുണ്ട്.

റ്റോകന്ദ്രസ്ംസ്ഥാോ�  
പ്രോറ്റോദിശിക പദ്ധതാികളുംറ്റോടയുംം 
പോറ്റോക്കാജുകളുംറ്റോടയുംം 
ഏറ്റോകോപ�ം

പ്രാദ്ദേദിശികീ സ്വര്ക്കാാരുകീള് ഏഫെറ്റടു�് 
നംെപ്പിിലാക്കുന്ന പീദ്ധതംികീള്ക്കു പുറാഫെമി 
ദ്ദേകീന്ദ്രീാവിഷ്കൃതം പീദ്ധതംികീളും സ്വംസ്ഥാാനം 
പീദ്ധതംികീളും വിവിധ വികീസ്വനം പീാദ്ദേക്കാജു
കീളും ഓദ്ദേരിാ പ്രദ്ദേദിശത്തും നംെപ്പിിലാക്കുന്നു
ണ്ട്. പീലദ്ദേപ്പിാഴും ഈ വികീസ്വനം പീദ്ധതംികീളിി
ഫെലാന്നും തംഫെന്ന ഏദ്ദേകീാപീനംം കീാണുവാന് 
സ്വാധിക്കാാറാില്ലാ. പ്രാദ്ദേദിശികീ സ്വര്ക്കാാര് 
ഏഫെറ്റടുക്കുന്ന പീദ്ധതംികീള് തംഫെന്ന ദ്ദേകീന്ദ്രീ, 

സ്വംസ്ഥാാനം സ്വര്ക്കാാര് പീദ്ധതംികീളിായംി 
പീലദ്ദേപ്പിാഴും പ്രാദ്ദേദിശികീ തംല�ില് നംെപ്പിി
ലാക്കാാറുണ്ട്. കൂൊഫെതം, വികീസ്വനം പീാദ്ദേക്കാ
ജുകീളുഫെെ ഭാഗീമിായുംം എംം.പീി.ലാഡി്സ്വ്, 
എംം.എംല്.എം �ണ്ട് എംന്നിവ ഉപീദ്ദേയംാഗീിച്ചും 
വിവിധ വികീസ്വനം പീദ്ധതംികീള് പ്രാദ്ദേദിശികീ 
തംല�ില് ഏഫെറ്റടു�് നംെത്തുന്നുണ്ട്. 
വിവിധ ഏജന്സ്വികീളും വകുപ്പുകീളും ഏഫെറ്റ
ടുക്കുന്ന ഈ പീദ്ധതംികീളിില് �ലപ്രദിമിായം 
ഏദ്ദേകീാപീനംം തംദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ വകുപ്പിിനം് 
കീീഴിിലുംള്ള 5 വകുപ്പുകീളുഫെെ ഏദ്ദേകീാപീനംം 
വഴിി സ്വാധയമിായംാല് പീദ്ധതംി രൂപീീകീരിണ 
നംിര്വ്വഹിണ പ്രവര്�നംങ്ങഫെളിയുംം വികീസ്വ
നംദ്ദേ�യുംം മിഫെറ്റാരു തംല�ിദ്ദേലക്കാ് ഫെകീാണ്ടു 
ദ്ദേപീാകുവാനും സ്വാധിക്കുഫെമിന്ന കീാരിയ�ില് 
ഒരു സ്വംശയംവുംം ദ്ദേവണ്ട. 

 

ഗ്രോമ�ഗര്യം പദ്ധതാികളിിന്റെലം 
ഏറ്റോകോപ�ം

ദ്രുതംഗീതംിയംില് നംഗീരിവതം്ക്കാരിണം 
നംെക്കുന്ന സ്വംസ്ഥാാനംഫെ� ഗ്രാാമിങ്ങളും 
നംഗീരിങ്ങളും തം�ിലുംള്ള വിഭജനം ദ്ദേരിഖ്യാ വളിഫെരി 
ദ്ദേനംര്ത്തു വരുന്നതംായംി കീാണാം. സ്വംസ്ഥാാ
നം�് ജനംസ്വംഖ്യായ ഏകീദ്ദേദിശം തുലയമിായം 
അംനുപീാതം�ിലാണ് ഗ്രാാമിനംഗീരി പ്രദ്ദേദിശങ്ങ
ളിില് വിനംയസ്വിച്ച്ിരിിക്കുന്നതം്. അംതുഫെകീാണ്ടു 
തംഫെന്ന ഗ്രാാമിനംഗീരി വികീസ്വനം പീദ്ധതംികീളിില് 
സ്വമിഗ്രാമിായം ഒരു ഏദ്ദേകീാപീനംം സ്വാധയമിാ
ദ്ദേക്കാണ്ടതം് അംനംിവാരിയമിായംിരിിക്കുകീയംാണ്. 
എംന്നാല് നംിലവില് ഗ്രാാമിനംഗീരി സ്വര്ക്കാാ
രുകീളുഫെെ പീദ്ധതംികീളിില് ഒരു തംരി�ിലുംള്ള 
സ്വംദ്ദേയംാജനം സ്വാധയതംകീളും കീാണുവാന് 

സ്വാധിക്കാാ�തംിനംാല് തംഫെന്ന തംദ്ദേ�ശ 
തംല�ിഫെല 5 വകുപ്പുകീളുഫെെ ഏദ്ദേകീാപീനംം 
നംഗീരിവല്ക്കരിണം, മിാലിനംയസ്വംസ്ക്കാരിണം 
എംന്നിവയുംമിായംി ബന്ധഫെപ്പിട്ടി പ്രശ്നങ്ങളിില് 
ഗ്രാാമിനംഗീരി വയതംയാസ്വമിില്ലാാഫെതം ജില്ലായ്ക്കും 
സ്വംസ്ഥാാനം�ിനും സ്വമിഗ്രാമിായം വികീസ്വനം 
കീാഴ്ചപ്പിാടുകീള്ക്കാ് രൂപീം നംല്കുന്നതംിനം് 
സ്വഹിായംകീമിാകും. 

ജനംകീീയംാസൂത്രിണം ദ്ദേപീാഫെലാരു വികീ 
സ്വനം മിാതൃകീ സ്വംസ്ഥാാനം�് ആരിംഭിച്ച്ിട്ടി് 
കീാല് നൂറ്റാണ്ട് പീിന്നിടുദ്ദേമ്പാള് നംാളിിതം് 
വഫെരി നംാം പീിന്തുെര്ന്ന് വന്നിരുന്ന പീല 
വികീസ്വനം തംന്ത്രിങ്ങളിിലുംം കീാതംലായം മിാറ്റം 
വരുദ്ദേ�ണ്ട സ്വമിയംം അംതംിക്രാമിിദ്ദേച്ച്ാ 
എംന്ന് ദ്ദേപീാലുംം സ്വംശയംിദ്ദേക്കാണ്ടിയംിരിിക്കു
ന്നു. മിാറുന്ന കീാല�ട്ടി�ിനും സ്വാഹിചരിയ
ങ്ങള്ക്കും അംനുസ്വരിിച്ച്് പുതംിയം തംന്ത്രിങ്ങള് 
ആവിഷ്ക്കാരിിദ്ദേക്കാണ്ട തംല�ിദ്ദേലക്കാ് നംമ്മുഫെെ 
പ്രാദ്ദേദിശികീ സ്വര്ക്കാാരുകീഫെളി മിാദ്ദേറ്റണ്ടിയംി
രിിക്കുന്നു. പ്രാദ്ദേദിശികീതംല�ിനും അംപ്പുറാ
ദ്ദേ�ക്കാ് വിശാലമിായം വികീസ്വനം കീാഴ്ചപ്പിാടു
കീള്ക്കാ് രൂപീം നംല്കുന്നദ്ദേതംാഫെൊപ്പിം തംഫെന്ന 
ജനംങ്ങള്ക്കാ് നംല്കുന്ന ദ്ദേസ്വവനം�ിഫെ� 
ഗുണനംിലവാരിവുംം ഉയംര്ദ്ദേ�ണ്ടതംായംി
ട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു തംല�ിദ്ദേലക്കാ് നംിലവില് 
നംെ�ിയം ഏകീീകീരിണ സ്വാധയതംകീഫെളി 
ഫെകീാണ്ടു ദ്ദേപീാകുവാന് സ്വാധിക്കുന്നിെ�ാണ് 
അംതംിഫെ� ഉദ്ദേ�ശയലക്ഷയങ്ങള് അംര്ത്ഥ്യവ
�ാകുന്നതം്.                                      1 

ബ്ലോലംഖകന് ബ്ലോ�റ്റ്് പ്ലാാനിംഗ് ബ്ലോ�ാര്ഡിിൽ 
പെഡിപൂട്ടിി ഡിയ�ക്ട�ാണ്്
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ദ്ദേകീരിളി ചരിിത്രി�ില് സ്വമിാനംതംകീളിില്ലാാ
� സ്ത്രീീകീളുഫെെ ചരിിത്രിം സൃഷ്ടിിക്കു

കീയംാണ് കുടുംബശ്രീീ മിിഷിഫെ� ‘സ്ത്രീീ ശക്താി 
കീലാജാഥ 2022’. സ്ത്രീീകീള് ഇന്ന് അംനുഭവി
ക്കുന്ന ഫെപീാള്ളുന്ന ജീവിതംപ്രശ്നങ്ങള് നംാെ
കീ�ിലൂഫെെയുംം സ്വംഗീീതം ശില്പ�ിലൂഫെെയുംം 
അംവതംരിിപ്പിിച്ച്് നംാെിഫെനം ഉണര്ത്തുകീയംാണ് 
ഈ സ്ത്രീീ കൂട്ടിായ്മ. വനംിതംാദിിനംമിായം മിാര്ച്ച്് 
8 നം് ദ്ദേകീാഴിിദ്ദേക്കാാെ് വച്ച്് തംദ്ദേ�ശ സ്വവയംം
ഭരിണ വകുപ്പുമിന്ത്രിി എംം. വി. ദ്ദേഗീാവിന്ദന് 
മിാസ്റ്റര് ഉദി്�ാെനംം ഫെചയ്ത കീലാജാഥ, 
സ്വംസ്ഥാാനംഫെ� 14 ജില്ലാകീളിിഫെല 700 ഓളിം 
ദ്ദേവദിികീളിില് കീലാപീരിിപീാെികീള് അംവതംരിി
പ്പിിച്ചു. ഇന്നുവഫെരി ഒരു ദ്ദേവദിിയംില് ദ്ദേപീാലുംം 
കീയംറാാ�വരിാണ് ഈ കീലാകീാരിികീളിില് 
ഭൂരിിപീക്ഷവുംം. എംന്നിട്ടും നംാടുണര്ത്തുന്ന 

രിംഗീദ്ദേവദിിയംില് അംവര് ആത്മാാര്പ്പിണം 
ഫെചയ്യുകീയംാണ്.

‘സ്ത്രീീപീക്ഷ ദ്ദേകീരിളിം’  കീയാമ്പയംിഫെ� 
ഭാഗീമിായംി സ്വം�െിപ്പിിക്കാഫെപ്പിട്ടിതംാണ് 
‘സ്ത്രീീശക്താി കീലാജാഥ’. സ്വമൂഹി�ിഫെല 
സ്ത്രീീ വിരുദ്ധമിായം ചിന്ത്ഫെയംയുംം പ്രവൃ�ി
ഫെയംയുംം ഇല്ലാാതംാക്കാാനുള്ള കീയാമ്പയംിഫെ� 
ഭാഗീമിാണ് ഈ കീലാജാഥ. പുദ്ദേരിാഗീമിനം
പീരിം എംന്ന് നംാം കീരുതുന്ന ദ്ദേകീരിളി സ്വമൂ
ഹി�ില് ഇന്നും സ്ത്രീീകീള് അംനുഭവിക്കുന്ന 
ലിംഗീ വിദ്ദേവചനംം, സ്ത്രീീധനംം, സ്ത്രീീ പീീഡിനംം 
തുെങ്ങിയം വിഷിയംങ്ങള് കീലാപീരിിപീാെികീ
ളിില് അംവതംരിിപ്പിിക്കുന്നു. സ്ത്രീീകീള് കീാലങ്ങ
ളിായംി അംനുഭവിച്ചു ഫെകീാണ്ടിരിിക്കുന്ന അംെിച്ച്മി
ര്�ലുംകീള് സ്ത്രീീകീള് തംഫെന്ന അംവതംരിിപ്പിിക്കു
ദ്ദേമ്പാള് സ്വമൂഹിം അംതം് ഏഫെറ്റടുക്കുന്നു.

പ്രശസ്താം നംാെകീ രിചയംിതംാവുംം സ്വംവി
ധായംകീനുമിായം കീരിിഫെവള്ളൂര് മുരിളിി കീയാമ്പ് 
ഡിയംറാക്ടറാായം പീരിിശീലനം കീളിരിിയംിലാണ് 
കീലാപീരിിപീാെികീള് രൂപീഫെപ്പിടു�ിയംതം്. 
കീരിിഫെവള്ളൂര് മുരിളിി രിചനംയുംം സ്വംവിധാനംവുംം 
നംിര്വ്വഹിിച്ച് ‘പീാടുകീ ജീവിതം ഗീാഥകീള്’ 
എംന്ന സ്വംഗീീതംശില്പദ്ദേ�ാഫെെയംാണ് കീലാ
പീരിിപീാെികീള് ആരിംഭിക്കുന്നതം്. സ്ത്രീീകീള് 
അംനുഭവിച്ചുഫെകീാണ്ടിരിിക്കുന്ന നംീറുന്ന പ്രശ്ന
ങ്ങള് ഈ സ്വംഗീീതംശില്പ�ില് വിഷിയംമിാ
കുന്നു. കീരിിഫെവള്ളൂര് മുരിളിിയുംം റാ�ീകീ് മിംഗീ
ലദ്ദേ�രിിയുംം ദ്ദേചര്ന്ന് രിചിച്ച്് റാ�ീകീ് മിംഗീല
ദ്ദേ�രിി സ്വംവിധാനംം ഫെചയ്ത ‘ഫെപീൺകീാലം’ 
ദ്ദേപ്രക്ഷകീ മിനംസ്സില് വിങ്ങലുംണ്ടാക്കുന്ന
തംാണ്. കുടുംബശ്രീീ കീദ്ദേലാത്സാവ�ില് 
അംവതംരിിപ്പിിക്കാാനുള്ള നംാെകീ കീയാമ്പിലൂഫെെ

പീ�ത്യാകീകീ�ലം ത്യാടുത്തുനംിര്��ന് 
ജീീവിിത്യാഗീ�ഥകീള് പീ�െി വിരുന്നു... കുടുംബശ്രീീ
 പ്രസ്ോദി് കോവാീട്ടിൽ
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യംാണ് നംാെകീം മുദ്ദേന്നറുന്നതം്. നംാെകീ�ിഫെല 
പ്രധാനം നംെിയംായം ആവണിയുംഫെെ വയാകുലതം
കീള് ഇന്ന് ഫെപീൺകുട്ടിികീള് ദ്ദേനംരിിടുന്ന ജീവ
ല്പ്രശ്നങ്ങളിാണ്. ഫെപീൺകുട്ടിികീള് അംനുഭ
വിക്കുന്ന ലിംഗീ വിദ്ദേവചനംവുംം അംവരുഫെെ 
സ്വവാതംന്ത്രിയ�ിനം് വിലങ്ങിടുന്നതംരിം പ്രണ
യംങ്ങളും പ്രണയംനംിരിാസ്വം മൂലം ഫെകീാലക്കാ
�ിയ്ക്കാ് ഇരിയംാകുന്നതുഫെമില്ലാാം നംാെകീ�ില് 
വിഷിയംമിാകുന്നു. തംഫെ� ആത്മാാഭിമിാനം�ിനം് 
തംെസ്സം സൃഷ്ടിിക്കുന്ന കീാമുകീഫെനം തംനംിയ്ക്കാ് 
ദ്ദേവഫെണ്ടന്ന് വയ്ക്കാാനുള്ള സ്വവാതംന്ത്രിയം പ്ര
ഖ്യായാപീിക്കുന്ന യുംവതംിയുംഫെെ പ്രതംീക്ഷയംാണ് 
ആവണി. സ്വവന്ത്ം മികീഫെളി പീീഡിിപ്പിിക്കാാന് 
ശ്രീമിിച്ച് ഭര്�ാവിഫെനം ഫെകീാലഫെപ്പിടു�ി 
ജയംിലില് ദ്ദേപീായം സുമിതംിയുംഫെെ മികീളിാണ് 
ആവണി. ജയംിലില് നംിന്ന് മിെങ്ങി വരുന്ന 
സുമിതംി കീാണുന്നതം് കീാമുകീനംാല് ഫെകീാല 
ഫെചയ്യഫെപ്പിട്ടി മികീള് ആവണിഫെയംയംാണ്. 
മിരിണം ദ്ദേപീാലുംം ആദ്ദേ�ാഷിമിാക്കുന്ന മിാധയ
മിങ്ങളുഫെെ ഫെനംറാിദ്ദേകീെിഫെനംതംിഫെരി ഫെപീാട്ടിിഫെ�
റാിക്കുന്നുണ്ട് സുമിതംി. പുരുഷിന്മാര് ഫെതംറ്റ് 
ഫെചയ്താലുംം സ്ത്രീീകീള് ക്ഷമിിച്ച്് ജീവിക്കാണം 
എംന്ന കുലസ്ത്രീീ സ്വങ്കാല്പഫെ� കീണക്കാിനം് 
പീരിിഹിസ്വിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നംാെകീം.

ശ്രീീ ജ  ആ റാ ദ്ദേ ങ്ങ ാ ട്ടു കീരി  രി ച നം യും ം 
സ്വംവിധാനംവുംം നംിര്വ്വഹിിച്ച് ‘സ്വദിസ്സില് 
നംിന്ന് അംരിങ്ങിദ്ദേലയ്ക്കാ് ’ എംന്ന നംാെകീം ദ്ദേപ്ര
ക്ഷകീഫെരിയുംം അംരിങ്ങിഫെ� ഭാഗീമിാക്കുന്ന 
സ്വദ്ദേങ്കാതംമിാണ് ഉപീദ്ദേയംാഗീിച്ച്ിരിിക്കുന്നതം്. 
കീലാപീരിിപീാെി കീാണാന് ആകീാംക്ഷ
ദ്ദേയംാഫെെ കീാ�ിരിിക്കുന്ന ജനംക്കൂട്ടി�ില് 
നംിന്നും ഉരു�ിരിിയുംന്ന സ്വംസ്വാരിമിാണ് 
നംാെകീ�ിഫെ� പ്രദ്ദേതംയകീതം. സ്ത്രീീ-പുരുഷി 
സ്വമിതംവം, ഇഷ്ടിഫെപ്പിട്ടി വസ്ത്രീം ധരിിയ്ക്കാാനുള്ള 
സ്ത്രീീയുംഫെെ സ്വവാതംന്ത്രിയം, സ്ത്രീീയുംഫെെ അംവകീാശ
ങ്ങള് തുെങ്ങിയം വിഷിയംങ്ങളിാണ് നംാെകീം 
ചര്ച്ച് ഫെചയ്യുന്നതം്.

ശ്രീീജ ആറാദ്ദേങ്ങാട്ടുകീരി രിചിച്ച്് സുധി 
ദ്ദേദിവയംാനംി സ്വംവിധാനംം നംിര്വ്വഹിിച്ച് ‘അംതം് 
ഞാാന് തംഫെന്നയംാണ് ’ എംന്ന നംാെകീം മൂന്ന് 
മൃതംദ്ദേദിഹിങ്ങളിിലൂഫെെ ഭൂതംകീാല�ിദ്ദേലക്കാ് 
യംാത്രി തംിരിിക്കുകീയംാണ്. ദുരിഭിമിാനം�ാല് 
വീട്ടുകീാരിാല് ഫെകീാല ഫെചയ്യഫെപ്പിട്ടിവള്, കൂട്ടി 
ബലാത്സാംഗീ�ിനം് ഇരിയംായംവള് എംന്നി
ങ്ങഫെനം ഇരികീളിാണ് അംവര്.

കീരിിഫെവള്ളൂര് മുരിളിി രിചനംയുംം സ്വംവി 
ധാനംവുംം നംിര്വ്വഹിിച്ച് ഇതം് ‘ഫെപീൺവി
ദ്ദേമിാചനം കീനംവുംത്സാവം’ എംന്ന സ്വംഗീീതം 
ശില്പം   ദ്ദേപീാരിാട്ടിമിില്ലാാഫെതം പീാതംയംില്ലാ....വീറുറ്റ 
നം�ള് മിെങ്ങുകീില്ലാ  എംന്ന് പ്രഖ്യായാപീിച്ചുഫെകീാ
ണ്ടാണ് കീലാവിരുന്ന് അംവസ്വാനംിക്കുന്നതം്.
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വിവിധ �ട്ടിങ്ങളിിലൂഫെെയുംള്ള പ്രവര്�
നംങ്ങളിിലൂഫെെയംാണ് ‘സ്ത്രീീശക്താി കീലാജാഥ’ 
യുംഫെെ തംയ്യാഫെറാടുപ്പി്. ദ്ദേഡിാ.െി.ഫെകീ.ആനംന്ദി, 
ഫെപ്രാ�. ഒലീനം, ദ്ദേഡിാ. സുജ സൂസ്വന് 
ദ്ദേജാര്ജ്ജ്, അംമൃതം റാഹിിം, വി.എംസ്വ്. ബിന്ദു, 
മിാര്ഗ്ഗംി തുെങ്ങിയംവരുഫെെ ദ്ദേനംതൃതംവ�ില് 
നംെന്ന സ്ത്രീീപീക്ഷ ചര്ച്ച്കീഫെളിത്തുെര്ന്ന് ഉരു
�ിരിി�് വന്നതംാണ്. തംദ്ദേ�ശ സ്വവയംംഭരിണ 
വകുപ്പി് മിന്ത്രിി കൃതംയമിായംി ഇെഫെപീടുമിായംിരുന്നു. 
തംിരുവനംന്ത്പുരി�് വച്ച്് നംെന്ന ആദിയ�ട്ടി 
സ്വംസ്ഥാാനംതംല പീരിിശീലനം�ില് കീരിി
ഫെവള്ളൂര് മുരിളിിഫെയം കീയാമ്പ് ഡിയംറാക്ടറാായംി 
നംിദ്ദേയംാഗീിച്ചു. പ്രശസ്താം നംാെകീ രിചയംിതംാവുംം 
സ്വംവിധായംകീരുമിായം റാ�ീകീ് മിംഗീലദ്ദേ�രിി, 
ശ്രീീജ ആറാദ്ദേങ്ങാട്ടുകീരി, സുധി ദ്ദേദിവയംാനംി 
എംന്നിവര് നംാെകീങ്ങള് ചിട്ടിഫെപ്പിടു�ി. 
സൈഷിലജ, പീി. അംമ്പു, രിാജരിാദ്ദേജശവരിി 
എംന്നിവര് സ്വംവിധാനം സ്വഹിായംികീളിായംി. 
സ്വാംസ്വൺ സ്വില്വ ഗീാനംങ്ങള് ചിട്ടിഫെപ്പിടു�ി. 
സൈഭരിവി, ആരിയ, ഗ്രാീഷ്മ എംന്നിവര് ഗീാനംങ്ങള് 
ആലപീിച്ചു. രിണ്ടാം �ട്ടി പീരിിശീലനംം തൃശ്ശൂര് 
കീിലയംില് വച്ച്ാണ് നംെന്നതം്. 14 ജില്ലാകീളിില് 
നംിന്ന് 3 വീതംം 42 സ്ത്രീീകീളിാണ് പീരിിശീലനം
�ില് പീഫെങ്കാടു�തം്. ഈ 42 സ്ത്രീീകീളിാണ് 
അംവരിവരുഫെെ ജില്ലാകീളിില് പീരിിശീലനംം നംല്കിി 
ജില്ലാാ െീം ഉണ്ടാക്കാിയംതം്. സ്വംസ്ഥാാനം പീരിിശീ
ലവ�ില് പീഫെങ്കാടു�വര് സുജ ബി, ദിീപ്തിി പീി, 
സൈഷിലജ, എംസ്വ്. സ്വിംലദ്ദേമിാള്, ജീജദ്ദേമിാള് 
ഫെകീ.എം, യംദ്ദേശാദി െി.വി, രിാധാമിണി എംം, 
വത്സാല എം.പീി, ആശാറാാണി, സുരിഭി, ബിജി 
ദ്ദേജായം്, മിായം, പ്രസ്വന്നകുമിാരിി, രിാധാമിണി 
പ്രസ്വാദ്ി, കീലാമിണി, ബിന്ദു പീി, മിായം വി.ആര്, 
റാീജ, ദ്ദേമിാളിി, സ്വിനംി, സ്വിന്ധു, ജയം ദ്ദേമിാഹിനംന്, 
വിലാസ്വിനംി, മിഞ്ജു ഉണ്ണികൃഷ്ണന്, സുജന്ത്ി, 
എം. ഗീീതം, വിജയംലക്ഷ്മിി, കീാഞ്ചാനം ഫെകീ, 
ബിജി എംം, മിാധവി സ്വി, രിതംി പീി, ഭഗീീരിഥി 
െി.പീി, നംിഷി മിാതംു, ഇ.പീി. ചിത്രി, അംംബികീ 
രിാജന്, ആശ അംഭിജിതം്, വിദിയ സുധീര്, 
പ്രിന്സ്വി ദ്ദേജാൺ, സുധ ശ്രീീധരിന്, ഉഷി 
ദ്ദേതംാമിസ്വ് എംന്നിവരിാണ്.

കീഴിി� 2 പീതംിറ്റാണ്ടായംി കുടുംബശ്രീീ 
പ്രസ്ഥാാനംം സ്ത്രീീകീള്ക്കാിെയംിലുംം ഫെപീാതുസ്വ
മൂഹി�ിലുംം സൃഷ്ടിിച്ച് വിപ്ലാവം വലുംതംാണ്. 
സ്ത്രീീകീഫെളി സ്വാമ്പ�ികീമിായുംം സ്വാമൂഹിയമിാ
യുംം മുദ്ദേന്നറാാനും സ്വവയംം പീരിയാപ്തിമിാക്കാാനും 
കുടുംബശ്രീീ വലിയം രിീതംിയംില് സ്വഹിായം
കീമിായംിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീീ ശാക്താീകീരിണ�ിഫെ� 
ഉദിാ� മിാതൃകീ സൃഷ്ടിിച്ച് പ്രസ്ഥാാനംമിാണ് 
കുടുംബശ്രീീ. അംങ്ങഫെനംയുംള്ള കുടുംബശ്രീീയംില് 
നംിന്ന് പുതംിഫെയംാരു കീാല്വയം്പ്പിാണ് ‘സ്ത്രീീശ
ക്താി കീലാജാഥ’. കുടുംബശ്രീീ മിിഷിന് എംക്സിി

കീൂട്ടിീവ് ഡിയംറാക്ടര് പീി.ഐ. ശ്രീീവിദിയ ഐ എം 
എംസ്വ്, സ്വംസ്ഥാാനം മിിഷിന് ദ്ദേപ്രാഗ്രാാം മിാദ്ദേനം
ജര്മിാര് സ്വിന്ധു, മിദ്ദേനംാജ് ബാലന്, പീ�ികീ് 
റാിദ്ദേലഷിന്സ്വ് ഓ�ീസ്വര് സൈമിനം ഉസൈമിബാന് 
എംന്നിവരിാണ് കീലാജാഥയ്ക്കാ് ദ്ദേനംതൃതംവം 
നംല്കുന്നവര്. 14 ജില്ലാകീളിിഫെലയുംം കുടുംബശ്രീീ 
ജില്ലാാ മിിഷിന് സ്ത്രീീശക്താി കീലാജാഥ ജനംങ്ങ
ളിിഫെല�ിക്കുവാന് ദ്ദേനംതൃതംവം നംല്കിി. അംഫെതം, 

അംവര് ജനംങ്ങള്ക്കാിെയംില് പീാടുകീയംാണ്.
പീാടുകീ പീാടുകീ ജീവിതംഗീാഥകീള് 

പീാതംകീള് ദ്ദേതംാറും നംാം
പീാെി പീാെി പീാതംകീകീാലം തംടുത്തു 

നംിര്ത്തുകീ നംാം.                                  1 

ബ്ലോലംഖകന് പെപര്ബ്ലോ�ാമിന്സം് ഓഡിിറ്റ്് - 
യൂണ്ിറ്റ്് 3 തൃശ്ശൂരിപെലം സംീനിയര് ക്ലാാര്ക്ക്ാണ്്
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ദ്ദേകീരിളി�ിഫെല സ്വൗദ്ദേരിാര്ജ്ജ സൈവദിുതംി 
ഉതം്പീാദിനം ദ്ദേശഷിി 1000 ഫെമിഗീാവാ

ട്ടിില് എം�ിക്കുകീ എംന്ന ലക്ഷയദ്ദേ�ാഫെെ 
ദ്ദേ കീരി ളി  സ്വ ര് ക്കാ ാ ര്  ഊ ര് ജ്ജ  ദ്ദേ കീരി ളി 
മിിഷിനംില് ഉള്ഫെപ്പിടു�ി നംെപ്പിാക്കാി വരുന്ന 
പീദ്ധതംിയംാണ്  സ്വൗരി. പുനംരുപീദ്ദേയംാഗീ 
ഊര്ജ്ജ ദ്ദേ�ാതംസുകീഫെളി ദ്ദേപ്രാത്സാാഹിിപ്പിി
ക്കുന്നദ്ദേതംാഫെൊപ്പിം സൈവദിുതംിയുംഫെെ ആഭയ
ന്ത്രി ഉതം്പീാദിനംം വര്ധിപ്പിിക്കുന്നതംിനം്  
പീദ്ധതംി സ്വഹിായംകീരിമിാണ് . ലക്ഷയമിിടുന്ന 
1000 ഫെമിഗീാവാട്ടിില് 500 ഫെമിഗീാവാട്ടി്  പുരിപ്പുറാ 
സ്വൗദ്ദേരിാര്ജ്ജ നംിലയംങ്ങളിില് നംിന്നു 
മിാത്രിമിാണ് . ഇതംിഫെ� ഭാഗീമിായംി ദ്ദേകീന്ദ്രീ 
നംവ പുനംരുപീദ്ദേയംാഗീ ഊര്ജ്ജ മിന്ത്രിാലയംം 
പ്രഖ്യായാപീിച്ച് രിണ്ടാം�ട്ടി സ്വബ്സ്വിഡിി ദ്ദേപ്രാ

KSEBL - സ്വൗര പുരപ്പുറ സ്വൗയോര�ര്ജ്ജ പീദ്ധത്യാി
- ഗീ�ര്ഹിികീ ഉപീയോഭ�ക്താ�ക്കാള്ക്കുള്ള സ്വബ്സ്വിഡിി സ്കീംീം 

ഗ്രാാമിിഫെ� സ്വഹിായംദ്ദേ�ാഫെെയുംം ദ്ദേകീരിളി 
സ്വര്ക്കാാരിിഫെ� അംംഗീീകീാരിദ്ദേ�ാഫെെയുംം 
ഗീാര്ഹിികീ ഉപീദ്ദേഭാക്താാക്കാള്ക്കാായംി നംെപ്പിാ
ക്കുന്നതംാണ്  ഈ സ്വബ് സ്വിഡിി പീദ്ധതംി. 
ഈ പീദ്ധതംിയംില് ശൃംംഖ്യാല ബന്ധിതം 
സ്വൗദ്ദേരിാര്ജ്ജ പ്ലാാ�ാണ്  സ്ഥാാപീിക്കുന്നതം് .

1KWp പുരിപ്പുറാ സ്വൗദ്ദേരിാര്ജ്ജ പ്ലാാ� ്  
സ്ഥാാപീിക്കുന്നതംിനംായംി തംണല് ഇല്ലാാ� 
100 sq ft സ്ഥാലം ആവശയമിാണ് . 1KWp 
നംിലയം�ില് നംിന്നും ഒരു ദിിവസ്വം ശരിാശരിി 
4 യൂണിറ്റ്  സൈവദിുതംി ഉല്പാദിിപ്പിിക്കാാന് 
കീഴിിയുംം. നംിലവില് സ്വബ്സ്വിഡിി ഇല്ലാാഫെതം 
സ്വവന്ത്മിായംി നംിലയംം സ്ഥാാപീിക്കാണഫെമിങ്കാില് 
ഫെപീാതുവിപീണിയംില് ഒരു കീിദ്ദേലാവാട്ടിിനം്  
ശരിാശരിി 65000 - 75000 രൂപീ ഫെചലവുംവരു

ന്നുണ്ട് . എംന്നാല് ഫെകീ.എംസ്വ് .ഇ.ബി ലിമിിറ്റ
ഡിില് വളിഫെരി കുറാ� തുകീയ്ക്കാാണ്  നംിലയംം 
സ്ഥാാപീിക്കുന്നതം് .

നംിലയം�ിഫെ� ഉെമിസ്ഥാതംയുംം ഉല്പ്പിാ
ദിിപ്പിിക്കുന്ന മുഴുവന് സൈവദിയതംിയുംം ഉപീദ്ദേഭാ
ക്താാവിനം്  തംഫെന്ന ആയംിരിിക്കും. ഉപീദ്ദേഭാഗീം 
കീഴിിഞ്ഞു ഗ്രാിഡിിദ്ദേലക്കാ്  പ്രവഹിിക്കുന്ന 
അംധികീ സൈവദിുതംിക്കാ്  ഫെകീ.എംസ്വ് .ഇ.ബി 
തംിരിിഫെകീ പീണം നംല്കും. ഈ ദ്ദേമിാഡിലില് 
നംിലയം�ിഫെ� അംറ്റകുറ്റപ്പിണി ആദിയ അംഞ്ചു
വര്ഷിം നംിലയംം സ്ഥാാപീിക്കുന്ന കീരിാറുകീാര് 
നംിര്വ്വഹിിക്കും. 3 kWp വഫെരിയുംള്ള നംിലയം
�ിനം്  ദ്ദേകീന്ദ്രീ നംവ പുനംരുപീദ്ദേയംാഗീ ഊര്ജ്ജ 
മിന്ത്രിാലയംം പ്രഖ്യായാപീിച്ച്ിരിിക്കുന്ന ഫെബഞ്ചാ്മിാ
ര്ക്കാ്  ദ്ദേകീാസ്റ്റിഫെ� 40% സ്വബ്സ്വിഡിിയുംം 
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തംിരിഫെ�ടുപ്പി്  പൂര്�ിയംാക്കാിയം കീൺസ്വൂ
മിറാിഫെ� വിവരിങ്ങള് അംതംാതം്  ഫെഡിവലപ്പി
ര്മിാര്ക്കും ഫെകീഎംസ്വ് ഇബിക്കും ലഭിക്കുന്ന
തംാണ് . കീൺസ്വൂമിര് ഫെഡിവലപ്പിറുമിായംി 
ബന്ധഫെപ്പിട്ടി്  സ്ഥാലപീരിിദ്ദേശാധനം ഉറാപ്പു
വരുദ്ദേ�ണ്ടതംാണ് . സ്ഥാലപീരിിദ്ദേശാധനം

അംതുകീഴിിഞ്ഞുള്ള ഓദ്ദേരിാ  കീ ിദ്ദേലാവാ
ട്ടിിനും (10 kW വഫെരി) 20 ശതംമിാനംം 
സ്വബ് സ്വിഡിിയുംം ലഭിക്കും. സ്വബ് സ്വിഡിി 
കീഴിിഞ്ഞു വിവിധ നംിലയംങ്ങള്ക്കു ദ്ദേവണ്ടി 
ഉപീദ്ദേഭാക്താാവ്  മുെദ്ദേക്കാണ്ട തുകീയുംഫെെയുംം 
ലഭിക്കാാവുംന്ന സൈവദിുതംിയുംഫെെയുംം ഏകീദ്ദേദിശ 
വിവരിം പീട്ടിികീയംില് ഫെകീാടുക്കുന്നു.

ഫെെന്ഡിറുകീള് വയതംയസ്താംമിായംതംിനംാല് 
പ്ലാാന്റുകീളുഫെെ നംിരിക്കുകീളും വയതംയസ്താംമിാണ് .

ദ്ദേമില് പീട്ടിികീയംില് ഫെകീാടു�ിട്ടുള്ള 
നംിരിക്കുകീള് എംല്ലാാം ദ്ദേപീാളിി ക്രാിസ്റ്റസൈലന് 
ഫെമിാഡിൂളുകീള് ഉള്ഫെപ്പിടുന്ന പ്ലാാന്റുകീളുദ്ദേെ
തംാണ് . ഉപീദ്ദേഭാക്താാവ്  ദ്ദേമിാദ്ദേണാ ഫെപീര്കീ്  
ഫെമിാഡിൂളുകീള് ആണ്  തംിരിഫെ�ടുക്കുന്ന
ഫെതംങ്കാില് ഒരു കീിദ്ദേലാവാട്ടിിനം്  3132.63 രൂപീ 
അംധികീം നംല്ദ്ദേകീണ്ടി വരും. പ്ലാാ� ്  സ്ഥാാ
പീിക്കുന്നതംിനംായംി ആവശയക്കാാര്ക്കാ്  ബാങ്കാ്  
വായ്പ് സ്വൗകീരിയവുംം ഏര്ഫെപ്പിടു�ിയംിട്ടുണ്ട് .

ഇപ്രകീാരിമുള്ള ദ്ദേസ്വാളിാര് നം ിലയം
ങ്ങള് സ്ഥാാപീിക്കാാന് ekiran.kseb.in 
എംന്ന ദ്ദേപീാര്ട്ടില് വഴിി അംദ്ദേപീക്ഷ സ്വമിര്പ്പിി
ക്കാാവുംന്നതംാണ് . പ്രസ്തുതം ദ്ദേപീാര്ട്ടിലില് 
ഫെകീഎംസ്വ് ഇബി പ്രസ്വിദ്ധീകീരിിച്ച് ഫെഡിവ
ലപ്പിര്മിാരുഫെെ ലിസ്റ്റില് നംിന്നും അംനുദ്ദേയംാ
ജയമിായം ഫെഡിവലപ്പിഫെറാ കീൺസ്വൂമിറാിനം്  
തംിരിഫെ�ടുക്കാാവുംന്നതംാണ് . ഫെഡിവലപ്പിര് 

യംില് പ്ലാാ� ്  കീപ്പിാസ്വിറ്റി, പ്ലാാ� ്  ദ്ദേകീാസ്റ്റ് , 
ഉപീദ്ദേയംാഗീിക്കുന്ന പീാനംല്, ഇന്വര്ട്ടിര്, 
ഇനംിയുംം വിവരിങ്ങള്, അംഡിീഷിണല് സ്ട്ര
കീ്ചര് ആവശയഫെമിങ്കാില് അംതു സ്വംബന്ധിച്ച് 
വിവരിങ്ങളും ദ്ദേകീാസ്റ്റുംം എംന്നീ കീാരിയങ്ങളിില് 
ഫെഡിവലപ്പിറുമിായംി ധാരിണയംില് എംദ്ദേ�
ണ്ടതംാണ് . പ്ലാാ� ്  ദ്ദേകീാസ്റ്റ്  സ്വംബന്ധിച്ച് 
ഡിിമിാന്ഡി്  ദ്ദേനംാട്ടി്  ഫെഡിവലപ്പിറാില് നംിന്ന്  
ലഭിക്കുന്ന മുറായ്ക്കാ്  ഫെഡിവലപ്പിറുമിായംി എംഗ്രാി
ഫെമി�ില് ഏര്ഫെപ്പിൊവുംന്നതംാണ് . ഫെമിറ്റീരിി
യംല് ഫെഡിലിവറാി, നംിലയം�ിഫെ� പൂര്�ീ
കീരിണം എംന്നിവ സ്വംബന്ധിച്ച് ഫെഷിഡിൂള് 
ഫെഡിവലപ്പിറുമിായംി ബന്ധഫെപ്പിട്ടി്  ഉറാപ്പുവരു
ദ്ദേ�ണ്ടതംാണ് . പ്ലാാ� ്  ദ്ദേകീാസ്റ്റില് നംിന്നും 
സ്വബ്സ്വിഡിി കീിഴിിച്ചുള്ള തുകീ കീൺസ്വൂമിര്, 
ഫെഡിവലപ്പിറാിനം്  ദ്ദേനംരിിട്ടി്  നംല്ദ്ദേകീണ്ടതംാണ് .

ഇ ന് സ്റ്റ ദ്ദേ ല ഷി ന്  പൂ ര് � ിയം ാ കു ന്ന 
മുറായ്ക്കാ്  ഈ തുകീ സൈകീമിാദ്ദേറാണ്ടതംാണ് . 
അംഡിീഷിണല് ഫെസ്വക്ടര്, ഫെനംറ്റ്  മിീറ്റര്, 50 
മിീറ്ററാില് (AC+DC) അംധികീമിായംി ദ്ദേകീബിള് 
ആവശയഫെമിങ്കാില് ഇങ്ങഫെനം അംധികീമിായംി 
വരുന്ന ദ്ദേകീബിള് എംന്നിവയുംഫെെ വില 
ഫെകീഎംസ്വ് ഇബി പ്രസ്വിദ്ധീകീരിിച്ച്ിട്ടുള്ള പ്ലാാ�്  
ദ്ദേകീാസ്റ്റില് ഉള്ഫെപ്പിട്ടിിട്ടിില്ലാ.

ദ്ദേസ്വാളിാര് നംിലയം�ിഫെ� അംദ്ദേപീ
ക്ഷാ�ീസ്വ്  ആയം 180 രൂപീ അംെയ്ക്കുന്നതം്  
ഫെഡിവലപ്പിറുഫെെ ഉ�രിവാദിി�മിാണ് . 
അംദ്ദേപീക്ഷാ�ീസ്വ്  ആയം 1180 രൂപീ മുന്കൂട്ടിി 
അംെച്ച്ിട്ടുഫെണ്ടങ്കാില് പ്രസ്തുതം തുകീ ഒഴിിവാക്കാി 
ബാക്കാി തുകീ ഫെഡിവലപ്പിറാിനം്  നംല്കീിയംാല് 
മിതംിയംാകും. മുഴുവന് തുകീയുംഫെെയുംം ഫെചക്കാ്  
ഡിവലപ്പിറാിനം്  നംല്കീിയംിട്ടുഫെണ്ടങ്കാില് അംദ്ദേപീ
ക്ഷാ�ീസ്വ്  ആയം 180 രൂപീ ഫെഡിവലപ്പിറാില് 
നംിന്നും തംിരിിഫെകീ വാദ്ദേങ്ങണ്ടതംാണ് .

പ്ലാാന്റുകീള് ഗ്രാിഡിിദ്ദേലക്കാ്  കീണക്ട്  ഫെചയ്യ
ന്നതംിനുമുന്പീ്  ഫെകീഎംസ്വ്ഇബിയുംമിായംി 
കീൺസ്വൂമിര് 200 രൂപീ മുദ്ര്യപീത്രി�ില് ഫെനംറ്റ്  
മിീറ്റര് എംഗ്രാിഫെമി� ്  എംക്സിികീൂട്ടിീവ്  ഫെചദ്ദേയ്യണ്ട
തംാണ് .

സ്വബ് സ്വിഡിി തുകീ ലഭിക്കുന്നതംിനംായംി 
ഇലക്ട്രിിസ്വിറ്റി ബില്ലാിഫെ� ദ്ദേകീാപ്പിി, ദ്ദേജായംി� ്  
ഇന്ഫെ�ക്ഷന് റാിദ്ദേപ്പിാര്ട്ടി് , ഡിി സ്വി ആര് 
കീണ്ട� ്  ഡിിക്ലദ്ദേറാഷിന്, കീൺസ്വൂമിറുഫെെ 
ദ്ദേ�ാദ്ദേട്ടിാ തുെങ്ങിയംവ അംപീ് ദ്ദേലാഡി്  ഫെചയ്യു
ന്നതംിനം്  ആവശയമിായം സ്വഹിായംസ്വഹികീ
രിണങ്ങള് ഫെഡിവലപ്പിര്ക്കാ്  നംല്ദ്ദേകീണ്ട 
തംാണ് .                                       1 

തയ്യാാ�ാക്ക്ിയത് ചീീ�് എഞ്ചാിനീയര്, പുനരു
പബ്ലോയാഗ ഊര്ജ്ജ വിഭാാഗം പെക.എസം്.ഇ.�ി. 

ലംിമിിറ്റ്ഡി്.

�ിലംയ�ിന്റെ� 
റ്റോശഷി (KWp)

ഉപറ്റോഭോക്താോവാ്  മുടറ്റോക്കാണ്ട 
തുക (രൂപ)

ലംഭിക്കാോവുന്ന വൈവാദിുതാി
(യൂണ്ി�്  )

1 54,140 120

2 95,725 240

3 133,117 360
Rates for plant of >3 KW to 10 KW

നംിലയം�ിഫെ�
 ദ്ദേശഷിി (KWp)

ഉപീദ്ദേഭാക്താാവ്  മുെദ്ദേക്കാണ്ട 
തുകീ (രൂപീ)

ലഭിക്കാാവുംന്ന സൈദിുതംി
(യൂണിറ്റ്  )

3.1 1,08,552 372 
4 1,47,208 480
5 1,90,161 600
6 2, 33,113 720
7 2,76,064 840
8 3,19,017 960
9 3,61,969 1080
10 4,04,921 1200




ശേകരളംത്തിന്റെല സൗശേരാര്ജ്ജ 
ബൈവാ�ുതിി ഉതി്�ാ�നശേ�ഷി 

1000 ന്റെമ�ാവാാട്ടില് എത്തിക്കുംക 
എന്ന് ലക്ഷ്യയശേത്താന്റെട 

ശേകരളം സര്ക്കാാര് ഊര്ജ്ജ 
ശേകരളം മിഷനില് ഉള്ന്റെപ്പ്ടുത്തി 

നടപ്പ്ാക്കാി വാരുംന്ന് 
�ദ്ധീതിിയാാണ്  സൗര
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“ഫെവള്ളം ഫെവള്ളം സ്വര്വ്വത്രി തുള്ളി കുെിപ്പിാ
നംില്ലാദ്ദേത്രി " എംന്ന വാക്കുകീള് അംനംവര്

ത്ഥ്യമിായംി കുെിഫെവള്ളം കീിട്ടിാക്കാനംിയംാകുന്ന 
ദ്ദേലാകീ�ാണ് മിഫെറ്റാരു ജലദിിനംം മിാര്ച്ച്് 
22നം് കീെന്നുവരുന്നതം്, അംടു� മിഹിായുംദ്ധം 
നംെക്കാാന് ദ്ദേപീാകുന്നതം് കുെിഫെവള്ള�ിനം് 
ദ്ദേവണ്ടിയംാകും, കുെിഫെവള്ള�ിനം് സ്വവര്
ണദ്ദേ�ക്കാാള് വിലവരും, മിഹിാനംദിികീള് 
മിാലിനംയക്കൂമ്പാരിങ്ങളിാകുന്നു, കീിണറുകീളും 
കുളിങ്ങളും രിാസ്വവസ്തുക്കാളിാലുംം ഖ്യാരിമിാലി
നംയങ്ങളിാലുംം മിലീനംസ്വമിായംി ജല�ിഫെ� 
നംീരുറാവകീള് മിണ്ണില്നംിന്നും അംപ്രതംയ
ക്ഷമിായംിഫെക്കാാണ്ടിരിിക്കുന്നു, കീിണറാിഫെല 
ഫെവള്ളം വറ്റുന്നതുവഫെരി ഫെവള്ള�ിഫെ� 

വില നംമുക്കാ് മിനംസ്സിലാവുംകീയംില്ലാ, ശുദ്ധജല
മിാണ് ദ്ദേലാകീഫെ� ഏറ്റവുംം വലിയം മിരുന്ന്. 
ദ്ദേലാകീ�് 1.386 ബിലയൺ കീുബിക്കാ് കീിദ്ദേലാ
മിീറ്റര് ഫെവള്ളമുണ്ട്. അംതംില് 97 ശതംമിാനംവുംം 
സ്വമുദ്ര്യ�ിലാണ്. രിണ്ടു ശതംമിാനംം മിഞ്ഞുമി
ലകീള്, ഒരു ശതംമിാനംം മിാത്രിം ശുദ്ധജലം 
വിവിധ രൂപീ�ിലുംണ്ട്. ഭൂഗീര്ഭ അംറാകീളിില് 
30.1 ശതംമിാനംവുംം ഭൂമിിയുംഫെെ ഉപീരിിതംല�ില് 
0.3 ശതംമിാനംവുംംശുദ്ധജലമുണ്ട്. 

നംിലവിലുംള്ള ശുദ്ധജല�ിഫെ� 70% 
കൃഷിിക്കും 22% വയവസ്വായം�ിനും 8% വീട്ടിാ
വശയങ്ങള്ക്കുമിാണ് ഉപീദ്ദേയംാഗീിക്കുന്നതം്. 
നൂറാ് ഫെകീാല്ലാം മുമ്പ് ഉപീദ്ദേയംാഗീിച്ച്തംിഫെ� 
ആറാിരിട്ടിി ഫെവള്ളമിാണ് ഇദ്ദേപ്പിാള് ജനംങ്ങള് 

ഉപീദ്ദേയംാഗീിക്കുന്നതം്. ജലമുഫെണ്ടങ്കാിഫെല രിാജയ
ങ്ങള്ക്കാ് ഭാവിഫെയംക്കുറാിച്ച്് ചിന്ത്ിക്കുവാന് 
കീഴിിയുംകീയുംള്ളൂ. പീകീരിംവയ്ക്കാാനംില്ലാാ� ഒരു 
പ്രദ്ദേതംയകീ വിഭവമിാണ് ഫെവള്ളം. പ്രകൃതംി
യംിലുംള്ള മിറ്റു വിഭവങ്ങള് ദ്ദേപീാഫെല തംഫെന്ന 
ഫെവള്ള�ിഫെ� മൂലയം നംമുക്കാ് തംിരിിച്ച്റാിയംാന് 
പീറ്റിയംിട്ടിില്ലാ. ആഫ്രീിക്കായംിഫെല ഏറ്റവുംം വലിയം 
ആകീര്ഷികീമിായം വിദ്ദേക്ടാറാിയം ഫെവള്ളച്ച്ാട്ടിം 
ഇല്ലാാതംായംിഫെക്കാാണ്ടിരിിക്കുന്നു. നംയംാഗ്രാദ്ദേയം
ക്കാാള് ഇരിട്ടിി ഉയംരിമുള്ള അംത്ഭുതംമിാണ് 
അംസ്താംമിിക്കാാന് ദ്ദേപീാകുന്നതം്.  2020 ല് 
ദ്ദേലാകീജനംതംയംില് 55 ശതംമിാനംം ദ്ദേപീരും 
നംഗീരിങ്ങളിിലാണ് അംധിവസ്വിക്കുന്നതം്. 
അംതംിരൂക്ഷമിായം കുെിഫെവള്ള ക്ഷാമിമിാണ് 

കീിട്ടാ�ക്കാനംി��കുന്ന കുെിടെവിള്ളം
യോല�കീ ജീലദിിനംം മി�ര്ച്ച്് 22
 ടി. ഷോഹുൽ ഹ്യമീദി്
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ദ്ദേകീപീ് ൌൺ (ദിക്ഷിണാഫ്രീിക്കാ) ബംഗ്ലൂര് 
ദ്ദേപീാലുംള്ള പീട്ടിണങ്ങള് ദ്ദേനംരിിടുന്നതം്. അംമിിതം 
ഉപീദ്ദേയംാഗീ�ാലുംം ഉപീദ്ദേഭാഗീതംവരിയംായുംള്ള 
മിാലിനംയങ്ങളിില് വറ്റിവരിണ്ട് ഉണങ്ങുകീ
യംാണ് ജലദ്ദേ�ാതംസ്സുകീള്. ഫെവള്ള�ി
ഫെ� മിഹി�ായം അംനുഗ്രാഹിം മിനുഷിയഫെ� 
ആര്�ിമൂലം അംപ്രതംയക്ഷമിായംിഫെക്കാാ
ണ്ടിരിിക്കുന്നു. ഭൂമിിഫെയം ഊര്വരിയംാകുന്ന 
ജലദ്ദേ�ാതംസ്സുകീള് മിണ്ണിദ്ദേനംാെ് ദ്ദേചരിാ� 
ഉല്പ്പിന്നങ്ങളുഫെെ ആധികീയം കീാരിണം 
പ്രയംാസ്വ�ിലാണ്. ദ്ദേലാകീ�് പീ�ില് 
എംട്ടുദ്ദേപീര്ക്കും ജലം ആവശയാനുസ്വരിണം 
ലഭിക്കുന്നില്ലാ. ദ്ദേലാകീജനംസ്വംഖ്യായയംില് 110 
ദ്ദേകീാെി ജനംങ്ങള്ക്കാ് ശുദ്ധജലം കീിട്ടുന്നില്ലാ. 
ദ്ദേലാകീ�് ശുദ്ധജലക്ഷാമിം അംതംിരൂക്ഷ
മിായം 10 രിാജയങ്ങളും ഏഷിയയംിലാണ്. 2030 
ല് ദ്ദേനംെിഫെയംടുക്കുവാന് ഐകീയരിാഷ്ട്രസ്വഭ 
ലക്ഷയമിിട്ടി പ്രധാനം ലക്ഷയങ്ങളിിഫെലാന്നാണ് 
ഏവര്ക്കും ശുദ്ധജലം ശുചിതംവ പൂര്ണമിായം 
ജീവിതംം, ഇതുരിണ്ടും ദ്ദേനംെിഫെയംടുക്കാണഫെമി
ങ്കാില് വലിയം കീെമ്പകീള് തംഫെന്ന രിാജയങ്ങള് 
കീെദ്ദേക്കാണ്ടതംായംിട്ടുണ്ട്.

2022 ന്റെലം ജ്ലംദിി�ം
ഈ വര്ഷിഫെ� സ്വദ്ദേന്ദശം ഭൂഗീര്ഭജ

ലഫെ�ക്കുറാിച്ച്ാണ്. കീാണാന് കീഴിിയംാ� 
രിീതം ിയം ി ല്  കീ ാ ണ ാ വും ന്ന  ഭൂ ഗീ ര് ഭ ജ ല
ഫെ� സ്വംരിക്ഷിക്കുകീ എംന്നതംാണ് ഈ 
വര്ഷിഫെ� ജലദിിനം സ്വദ്ദേന്ദശം. 1992 
ബ്രസ്വീലിഫെല റാിദ്ദേയംാഡിിജനംിറായംില് വച്ച്് 
നംെന്ന ആദ്ദേഗീാളി പീരിിസ്ഥാിതംി ദ്ദേയംാഗീ�ി

ലാണ് ആദിയമിായംി ജലദിിനംം ആദ്ദേ�ാഷിിക്കു
വാനുള്ള ചര്ച്ച് തുെങ്ങിയംതം്. തുെര്ന്ന് 1993 
ല് ഐകീയരിാഷ്ട്രസ്വഭ ജനംറാല് അംസ്വം�ി. 
ഇതം് അംംഗീീകീരിിച്ച്ദ്ദേതംാഫെെയംാണ് മിാര്ച്ച്് 22 
ദ്ദേലാകീ ജലദിിനംമിായംി ആദ്ദേ�ാഷിിക്കാാന് 
തുെങ്ങിയംതം്. ദ്ദേലാകീഫെ� ഏറ്റവുംം വലിയം 
ശുദ്ധജലദ്ദേ�ാതംസ്സായം ഭൂഗീര്ഭജലം സ്വംരി
ക്ഷിക്കാണഫെമിന്ന ആഹിവാനംം കീാലികീമിാണ്. 
ദ്ദേലാകീഫെ� കുെിഫെവള്ള�ിഫെ� 50% വുംം 

ഭൂഗീര്ഭ ജല�ില് നംിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നതം്. 
ജനംങ്ങളും കീാലാവസ്ഥാാവയതംിയംാനംങ്ങളും 
വലിയം സ്വ�ര്�മിാണ് ഭൂഗീര്ഭ ജലദ്ദേ�ാതം
സ്സുകീളിില് ഉണ്ടാക്കുന്നതം്. ഫെവള്ള�ിഫെ� 
ആവശയം 50% വര്ധിക്കുദ്ദേമ്പാള് ഭൂഗീര്ഭജലം 
30% കുറാഞ്ഞുവരുന്നു. നംിലവില് ഉപീദ്ദേയംാഗീം 
19% വര്ധിച്ചു.

ഇന്തയയുംന്റെട അവാസ്ഥാ
ദ്ദേ ല ാ കീ � ി ഫെ �  ഭൂ വ ി സ്തൃ തം ിയം ി ല് 

2.45 ശതംമിാനംം മിാത്രിമുള്ള ഇന്ത്യയംില് 
ദ്ദേലാകീ�ിഫെല ശുദ്ധജല�ിഫെ� നംാല് 
ശതംമിാനംം മിാത്രിമിാണുള്ളതം്. ഇതം് ദ്ദേലാകീ
ജനംസ്വംഖ്യായയുംഫെെ 18 ശതംമിാനംം വരുന്ന 
ജനംങ്ങളും 15 ശതംമിാനംം വരുന്ന കീന്നുകീാ
ലികീളും ഉപീദ്ദേയംാഗീിക്കുന്നു. 10360 നംദിികീളുള്ള 
ഇന്ത്യയംില് 1592 ദ്ദേ�ാക്കുകീളിിലുംം 256 ജില്ലാകീ
ളിിലുംം കീടു� ശുദ്ധജലക്ഷാമിം അംനുഭവിക്കു
ന്നു. ഇന്ത്യയംിഫെല 820 ദിശലക്ഷം ജനംങ്ങളും 
12 പ്രമുഖ്യാ നംദിീതംീരിങ്ങളിിലാണ് വസ്വിക്കു
ന്നതം്. ദ്ദേലാകീ�് ഏറ്റവുംം കൂടുതംല് ഫെവള്ളം 
ഉപീദ്ദേയംാഗീിക്കുന്ന 10 രിാജയങ്ങളിില് ഒന്നാണ് 
ഇന്ത്യ. 82 ശതംമിാനംം ഗ്രാാമിീണര്ക്കും ഇന്ത്യ
യംില് കുെിഫെവള്ള�ിനം് സൈപീപ്പി് കീണക്ഷനംി
ല്ലാ. 70% ഉപീരിിതംല ഫെവള്ളവുംം മിലിനംമിാണ്. 
163 ദിശലക്ഷം ജനംങ്ങള്ക്കാ് ഇന്ത്യയംില് 
വീെിനംടു�് ശുദ്ധജലമിില്ലാ. 1951 ല് ഇന്ത്യ
യംില് വയക്താികീള്ക്കാ് 5177 കീുബിക്കാ് മിീറ്റര് 
ശുദ്ധജലം ഉണ്ടായംിരുന്നുഫെവങ്കാില് ഇദ്ദേപ്പിാള് 
1545 കീുബിക്കാ് മിീറ്ററും 2050 ല് ഇതം് 1140 
കീുബിക്കാ് മിീറ്ററാായുംം കുറായുംം. ഇന്ത്യയംില് 
1999 ബിലയൺ കീുബിക്കാ് മിീറ്റര് ഫെവള്ളം 
വര്ഷി�ില് ലഭിക്കുന്നു. 80 മുതംല് 95 
ശതംമിാനംം ലഭിക്കുന്നതം് മിഴിക്കാാല മിാസ്വങ്ങ
ളിിലാണ്. ജല ഗുണനംിലവാരി സൂചികീയംില് 
122 രിാജയങ്ങളിില് 120-ാം സ്ഥാാനംമിാണ് 
ഇന്ത്യയ്ക്കാ്, ജലലഭയതം സൂചികീയംില് 188 
രിാജയങ്ങളിില് 133-ാം സ്ഥാാനംമിാണ് നംമ്മുഫെെ 
രിാജയ�ിനുള്ളതം്. ദ്ദേലാകീ�് ദുരിന്ത്ങ്ങള്ക്കാ് 
സ്വാധയതംയുംള്ള രിാജയമിാണ് ഇന്ത്യ, പീ�് ദുരി
ന്ത്ങ്ങളിില് ഒന്പീതം് എംണ്ണവുംം ഫെവള്ളവുംമിായംി 
ബന്ധഫെപ്പിട്ടിതംാണ്. 7500 കീിദ്ദേലാമിീറ്റര് കീെല്
�ീരി�് 2 മുതംല് 3 മിില്ലാിമിീറ്റര് വഫെരി കീെല് 
കീരിഫെയം കീാര്ന്ന് തംിന്ന് ഫെകീാണ്ടിരിിക്കുന്നു. 
ഇന്ത്യയംില് 5745 ഡിാമുകീള് ഉഫെണ്ടങ്കാിലുംം 
എംല്ലാാവര്ക്കും ശുദ്ധജലം ഉറാപ്പുവരുത്തുവാന് 
ഇതം് പീരിയാപ്തിമില്ലാ. 2012 ല് ദ്ദേദിശീയം ജലനംയംം 
പ്രഖ്യായാപീിച്ച്് പ്രവര്�ിക്കുന്നതും 2019 ല് 
ആരിംഭിച്ച് ജലശക്താി അംഭിയംാന് പീദ്ധതംിയുംം 
ജല് ജീവന് മിിഷിനും പ്രതംീക്ഷ നംല്കുന്നു.


നിലവാിലുംള്ള ശുദ്ധീജ്ലത്തിന്റെ� 

70% കൃഷിക്കുംം  
22% വായവാസായാത്തിനും  

8% വാീട്ടാവാ�യങ്ങള്ക്കുംമാണ് 
ഉ�ശേയാാ�ിക്കുംന്ന്തി്.  
നൂറി് ന്റെകാല്ലം മുമ്പ്്  

ഉ�ശേയാാ�ിച്ച്തിിന്റെ� ആറിിരട്ടി 
ന്റെവാള്ളമാണ് ഇശേപ്പ്ാള്  

ജ്നങ്ങള് ഉ�ശേയാാ�ിക്കുംന്ന്തി്
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ശുദ്ധജ്ലംം മലംി�മോകുന്നു
ദ്ദേലാകീഫെ� വയാവസ്വായംികീാവശയ

�ിനം് പുറാത്തു വിടുന്ന 80% മിലിനംജലവുംം 
നംഗീരിപ്രദ്ദേദിശങ്ങളിില് നംിന്നും പുറാത്തുവിടു
ന്ന മിലിനംജലവുംം യംാഫെതംാരു മുന്കീരുതംലുംം 
ഇല്ലാാഫെതംയംാണ് പുറാദ്ദേ�ക്കാ് വിടുന്നതം്. 
വിവിധ സ്വാഹിചരിയങ്ങളിില് ഉണ്ടാകുന്ന മിലി
നംജലഫെ� യംഥാസ്വമിയംം സ്വംസ്കീംരിിക്കാാന് 
കീഴിി�ിഫെല്ലാങ്കാില് സൈജവാംശം വി�െിച്ച്് 
അംതംില്നംിന്നും വിവിധതംരി�ിലുംള്ള വാതം
കീങ്ങള് അംന്ത്രിീക്ഷ�ില് വയാപീിക്കും. 
മിീസൈഥന് മുഖ്യായ�െകീമിായം ബദ്ദേയംാഗീയാസ്വ്  
വലിയം രിീതംിയംില് അംന്ത്രിീക്ഷ�ില് പീെരു
ന്നതംാണ്. ലവണാംശം കീലര്ന്നിട്ടിില്ലാാ� 
ജലം അംനംയമിായംി ഫെകീാണ്ടിരിിക്കുന്നു. കുപ്പിിഫെവ
ള്ളം സ്വര്വ്വവയാപീിയംായംിരിിക്കുന്നു. സ്വൗകീരിയ
ങ്ങളിില്ലാാ� പീാവങ്ങള് അംശുദ്ധിയുംള്ള 
ജലം കുെിക്കുവാന് നംിര്ബന്ധിതംരിാകുന്നു. 
ഫെകീാളിി�ാം ബാക്ടീരിിയംയുംഫെെ സ്വാന്നിധയം 
ഇല്ലാാ� നംദിികീളും കുളിങ്ങളും കീിണറുകീളും 
കീഫെണ്ട�ാന് പ്രയംാസ്വമിാണ്. രിാസ്വവളി
ങ്ങള്, കീീെനംാശിനംി, പീക്ഷിമൃഗീാധികീളുഫെെ 
വിസ്വര്ജം, രിാസ്വമിാലിനംയങ്ങള്, പ്ലാാസ്റ്റികീ്, 
ഒഴിി� മിദിയക്കുപ്പിികീള് എംന്നിവ നംമ്മുഫെെ 
ശുദ്ധജലദ്ദേ�ാതംസ്സുകീഫെളി വീര്പ്പുമുട്ടിിക്കുന്നു. 
ഫെസ്വപീ്റ്റികീ് ൊങ്കാില് നംിന്നും കീിണറുകീളിിലി
റാങ്ങുന്ന മിലിനംജലം ബുദ്ധിമുട്ടിിക്കുന്ന കീിണ
റുകീളിാണ് ചുറ്റുവട്ടി�് ഏറാിയംതും. ദ്ദേലാകീ�് 
കീെല്ഫെവള്ളം ശുദ്ധീകീരിിക്കുന്ന 16,000 ശുദ്ധീ
കീരിണശാലകീളുണ്ട് ഇവിഫെെ 35 ബിലയൺ 
കീുബിക്കാ് മിീറ്റര് ഫെവള്ളം മിാത്രിദ്ദേമി ശുദ്ധീകീരിി
ക്കുന്നുള്ളൂ. കൂടുതംല് ശുദ്ധീകീരിണ ശാലകീള് 
തുെങ്ങി ശുചീകീരിണ പ്രക്രാിയംയ്ക്കാ് ആക്കാം 
കൂട്ടുവാന് രിാജയങ്ങള് വരുമിാനം�ിഫെ� 10 
ശതംമിാനംം വഫെരി ധനംം ഫെചലവഴിിക്കുന്നു

റ്റോകര്യംളിം എന്ത് ന്റെ�യ്യണ്ം
 73,74 ഭരിണ�െനംാ ദ്ദേഭദിഗീതംിയംിലൂഫെെ 

കുെിഫെവള്ളം തംദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണ സ്ഥാാ
പീനംങ്ങളുഫെെ ഉ�രിവാദിി�മിായംി മിാറാി. 
ശുദ്ധജലക്ഷാമി�ിനം് കീാരിണമിാകുന്ന 
എംല്ലാാ �െകീങ്ങളും നംഗീരിവതം്കീരിണം 
യംാഥാര്ത്ഥ്യയമിായം ദ്ദേകീരിളി�ില് പ്രകീെ
മിാണ്. ദ്ദേലാകീ�് നംെക്കുന്ന മിരിണങ്ങളുഫെെ 
മൂന്നിഫെലാന്നും കുെിഫെവള്ളവുംമിായംി ബന്ധഫെപ്പി
ട്ടിതംാണ്. എംൺപീതം് ശതംമിാനംം ദ്ദേരിാഗീങ്ങളും 
ജലജനംയദ്ദേരിാഗീങ്ങളിാണ് എംന്ന വസ്തുതം 
കീണക്കാിഫെലടു�് മുഴുവന് ശുദ്ധജലദ്ദേ�ാ
തംസ്സുകീളും മിാദ്ദേപ്പിാദ്ദേ�ാൺ ഫെചയ്ത് യുംദ്ധ
കീാലാെിസ്ഥാാനം�ില് സ്വംരിക്ഷിക്കാണം. 

മിണ്ണിഫെ� 33% �ലഭൂയംിഷ്ഠിതംയുംം നംഷ്ടിഫെപ്പി
ട്ടി കീാല�് ഒരു ദിിവസ്വം ദ്ദേലാകീാദ്ദേരിാഗീയ 
സ്വം�െനം പീറായുംന്ന 2.5 ലിറ്റര് ശുദ്ധജലം 
കുെിക്കുന്നതംിനം് ഓദ്ദേരിാ വയക്താിക്കും ലഭയ
മിാക്കാാന് സ്വാധിദ്ദേക്കാണ്ടതംായംിട്ടുണ്ട്. ശുദ്ധ
ജല�ിനം് ദ്ദേവണ്ടി ദ്ദേകീഴുന്ന പ്രദ്ദേദിശങ്ങള് 

ദ്ദേകീരിളി�ില് വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്നു ജലം അംമൂ
ലയമിാണ്, പ്രകൃതംിയുംഫെെ വരിദിാനംമിാണ് 
കീിണറുകീള്. ആവുംന്നത്രി തംാഴ്ത്തിിയുംം കുഴില് 
കീിണറുകീള് കുഴിിച്ചു ഭൂഗീര്ഭജലം ചൂഷിണം 
ഫെചയ്തു ഏറ്റവുംം കൂടുതംല് ജല ഫെഞാരുക്കാം 
ദ്ദേനംരിിടുന്ന സ്വംസ്ഥാാനംമിാണ് ദ്ദേകീരിളിം. 44 
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നംദിികീള് ഉണ്ടായംിട്ടും വളിര്ച്ച് ബാധിതം പ്ര
ദ്ദേദിശമിാണ് ദ്ദേകീരിളിം. ഫ്ലഷിില് സൈകീവിരില് 
അംമിര്ത്തുദ്ദേമ്പാള് 5 മുതംല് 13 ലിറ്റര് ഫെവള്ളം 
നംഷ്ടിഫെപ്പിട്ടു ദ്ദേപീാകുഫെമിന്ന വസ്തുതം വിസ്മരിിക്കു
ന്ന സ്വമൂഹിമിാണ് ദ്ദേകീരിളി�ില്. പ്രതംിദിിനംം 
135 ലിറ്റര് ഫെവള്ളം ഉപീദ്ദേയംാഗീിക്കുന്നതംിനുപീ
കീരിം 550 ലിറ്ററാിലധികീം ഫെവള്ളം ദിിവദ്ദേസ്വനം 
ഉപീദ്ദേയംാഗീിക്കുന്ന ധാരിാളിിതംവമുള്ള പ്രദ്ദേദി
ശമിാണ് ദ്ദേകീരിളിം. ഉപീദ്ദേഭാഗീസ്വംസ്കീംാരി�ി
ഫെ� ഏറ്റവുംം വലിയം ഇരിയംാണ് ശുദ്ധജല
ദ്ദേ�ാതംസ്സുകീള്. 1914 ല് ഐകീയദ്ദേകീരിളിം 
നംിലവില് വരുന്നതംിനു മുമ്പ് ഫെകീാച്ച്ിയംി
ലാണ് ആദിയഫെ� കുെിഫെവള്ള പീദ്ധതംി 
ദ്ദേകീരിളി�ില് ഉണ്ടാകുന്നതം്. അംതംിനുദ്ദേശഷിം 
106 വര്ഷിം കീഴിി�ിട്ടും 33 ശതംമിാനംം 
ദ്ദേകീരിളിീയംര്ക്കാ് മിാത്രിദ്ദേമി വാട്ടിര് അംദ്ദേതംാറാിറ്റി 
മുദ്ദേഖ്യാനം സൈപീപ്പിിലൂഫെെ കുെിഫെവള്ളം എം�ി
ക്കുവാന് സ്വാധിച്ച്ിട്ടുള്ളൂ. 3000 മിി. മിി മിഴി 
ലഭിക്കുന്ന ദ്ദേകീരിളി�ില് മിണ്ണിഫെ� ഭൗതംികീ 
രിാസ്വ�െനം, ഉപീരിിതംല പ്ലാവനംതം, ഭൂമിിയുംഫെെ 
ഭൗതംികീസ്വവഭാവം എംന്നിവ അംനുകൂലമിായംിട്ടും 
ദ്ദേകീരിളി�ില് ഭൂഗീര്ഭജലവിതംാനംം ഉയംര്ത്തു
വാന് കീഴിിയുംന്നില്ലാ. സ്വമിാന്ത്രിമിായംി കീെന്നു
ദ്ദേപീാകുന്ന ജല ദ്ദേഗീാപുരിമിായം പീശ്ചാിമി�ട്ടിം 
ഉണ്ടായംിട്ടും ദ്ദേകീരിളി�ില് വരിള്ച്ച് എംന്തു
ഫെകീാണ്ട് സ്വംഭവിക്കുന്നു? രിണ്ടു ദിശകീങ്ങള്
ക്കാ് മുമ്പ് പീശ്ചാിമി�ട്ടി�ില് ഫെപീയ്ത മിഴിയുംഫെെ 
മൂന്നില് രിണ്ടു ഭാഗീവുംം ഭൂഗീര്ഭ അംറായംിദ്ദേല
ക്കാായംിരുന്നു എം�ിയംഫെതംങ്കാില്, ഇന്ന് അംതം് 
അംറാബിക്കാെലിദ്ദേലക്കാാണ് ഫെചന്നു പീതംിക്കു
ന്നതം്. ഭൂതംലജല നംൂദ്ദേറാാൺ ദ്ദേ�ാക്കുകീള് 
സ്വര്വ്വത്രി വയാപീിയംായംിരിിക്കുന്നു. ഭൂഗീര്ഭ 
ജലദ്ദേ�ാതംസ്സുകീള് ഉള്വലിയുംന്ന പ്രതംി
ഭാസ്വവുംം ചിലയംിെങ്ങളിില് കീണ്ടുവരുന്നു. 
സ്വംസ്ഥാാനംഫെ� 36 ശതംമിാനംം ജലദ്ദേ�ാ

തംസ്സുകീളും മിലിനംമിാണ് പ്രളിയം�ിനുദ്ദേശഷിം 
ഉപീരിിതംല മിണ്ണ് വയാപീകീമിായംി ഒലിച്ചുദ്ദേപീാ
യംതംിനംാല് ജലം ഭൂമിിയംിദ്ദേലക്കാ് തംാഴുന്നില്ലാ. 
കീാസ്വര്ദ്ദേകീാെ്, പീാലക്കാാെ് ജില്ലാകീളിില് 
ഭൂഗീര്ഭജലം രിണ്ട് മിീറ്റര് തംാഴ്ന്നു. ഭൂഗീര്ഭജല 
വകുപ്പിിഫെ� 756 ജല നംിരിീക്ഷണ ദ്ദേകീന്ദ്രീങ്ങ
ളിിലൂഫെെ പീരിിദ്ദേശാധനം നംെ�ിയംതംില് 75 
ഫെസ്വ.മിീ മുതംല് 2 മിീറ്റര് വഫെരി ഭൂഗീര്ഭജലം 
തംാഴ്ന്നു. 70 ശതംമിാനംം കീിണറാിഫെനം ആശ്രീ
യംിക്കുന്ന ദ്ദേകീരിളി�ില് കീിണര് ഫെവള്ളം 
പീരിിദ്ദേശാധനം നംെ�ി ശുദ്ധതം ഉറാപ്പുവരു
ദ്ദേ�ണ്ടതംായംിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയംില് 300 ലക്ഷം 
കീിണറുകീള് ഉള്ളതംില് 60 ലക്ഷവുംം ദ്ദേകീരിളി
�ിലാണ് ഉള്ളതം്.ആദ്ദേഗീാളിതംാപീനം�ിഫെ� 
ദ്ദേതംാതം് വര്ധിച്ച്തും പീസ്വ�ികീ് സ്വമുദ്ര്യ�ില് 
രൂപീംഫെകീാണ്ട എംല്നംിദ്ദേനംാ പ്രതംിഭാസ്വം 
കീാരിണവുംം ദ്ദേകീരിളി�ില് ചൂെ് അംനംിയംന്ത്രിി
തംമിായംി കൂടുന്നു.

ഇ�ി എന്ത് ?
ഏവര്ക്കും കുെിഫെവള്ളം എം�ിക്കുകീ 

എംന്നതം് വലിയം ഫെവല്ലുവിളിിയംാണ്. ശുദ്ധജലം 
കീാര്ഷിികീദ്ദേമിഖ്യാലയംില് ഉപീദ്ദേയംാഗീിക്കുന്നതം്, 
സൈമിദ്ദേക്രാാ ഇറാിദ്ദേഗീഷിന്, ഡ്രിിപ്പി് ഇറാിദ്ദേഗീഷിന് 
എംന്നിവയംിലൂഫെെ നംിയംന്ത്രിിക്കുകീയുംം റാിഡി്ജ് 
ടു വാലി മുകീളിില് നംിന്ന് തംാദ്ദേഴിക്കാ് എംന്ന 
സ്വമിീപീനംം സ്വവീകീരിിച്ച്് ഫെവള്ളഫെ� ദ്ദേശഖ്യാരിി
ക്കുകീയുംം നംീര്�െ വികീസ്വനംം യംാഥാര്ത്ഥ്യയ
മിാക്കുകീയുംം, ദ്ദേഗീാവന് മിാതൃകീയംായം ബന്ധാര് 
സ്കീംീം നംെപ്പിിലാക്കുകീയുംം, ജല ബഡി്ജറ്റ്, 
ജല ഓഡിിറ്റ് എംന്നിവ ഏഫെറ്റടു�് നംെത്തു
കീയുംം ഫെചയ്ത് ഭൂമിിയുംഫെെ അംെിയംില് തംെയംണ 
ഉണ്ടാക്കുകീയുംം ദ്ദേകീാണ്ടൂര് ബണ്ട് പ്രാവര്
�ികീമിാക്കുകീയുംം ഫെചയ്ത് ഭൂമിിയംിഫെല നംൂദ്ദേറാാ 
ദ്ദേ�ാക്കുകീള് ശാസ്ത്രീീയംമിായംി ഇല്ലാാതംാക്കുകീ

യുംം ഫെചയ്താല് ഫെവള്ളം ഒരിളിവുംവഫെരി സ്വംരി
ക്ഷിക്കുവാന് സ്വാധിക്കുന്നതംാണ്. ആയംിരിം 
ചതുരിശ്രീ അംെി ദ്ദേമില്ക്കൂരിയംില് ഒരിിഞ്ചാ് 
മിഴിയംില് നംിന്ന് 2358 ലിറ്റര് മിഴിഫെവള്ളം സ്വംഭ
രിിക്കുവാന് സ്വാധിക്കും. ഓദ്ദേരിാ പ്രദ്ദേദിശഫെ�
യുംം ഫെവള്ള�ിഫെ� ഡിാറ്റ ദ്ദേശഖ്യാരിിച്ച്് പ്രസ്വി
ദ്ധീകീരിിക്കാണം. ഇദ്ദേപ്പിാള് 39% ശുദ്ധജലം 
സൈവദിുതംി ഉല്പീാദിിപ്പിിക്കുന്നതംിനു ഉപീദ്ദേയംാ
ഗീിക്കുന്നതം് കീാലക്രാദ്ദേമിണ കുറാച്ചുഫെകീാണ്ട് 
വരിണം. ദ്ദേലാകീ�് ഒഴുകുന്ന ഫെവള്ള�ി
ഫെ� 14% മിാത്രിദ്ദേമി തംെഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുള്ളു. 
പുതംിയം ഡിാമുകീള് വികീസ്വിതം രിാജയങ്ങളിില് 
മിാത്രിദ്ദേമി ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. ദ്ദേലാകീ�ിഫെല 
ശുദ്ധജല ലഭയതംയുംഫെെ 45% അംദ്ദേമിരിിക്കാ
യംിലാണ്. അംവരിാണ് ദ്ദേലാകീ�് ഏറ്റവുംം 
കൂടുതംല് ഫെവള്ളം ഉപീദ്ദേയംാഗീിക്കുന്നതും. 
ഐകീയരിാഷ്ട്ര സ്വഭയുംഫെെ റാിദ്ദേപ്പിാര്ട്ടി് പ്രകീാരിം 
2030 ആകുദ്ദേമ്പാദ്ദേഴിക്കും 40 % കുെിഫെവള്ള 
ക്ഷാമിം വര്ധിക്കും. ചന്ദ്രീനംില് ഫെവള്ളമു
ദ്ദേണ്ടാ എംന്ന് അംദ്ദേനംവഷിിക്കുന്ന മിനുഷിയന് 
ചുറ്റുവട്ടിഫെ� ജലദ്ദേ�ാതംസുകീഫെളി അംവഗീ
ണിക്കുന്നു. കീാലാവസ്ഥാ വയതംിയംാനം�ി
ഫെ� കീറാന്സ്വിയംാണ് കീാര്ബൺ എംങ്കാില് 
ഫെവള്ളം അംതംിഫെ� പീല്ലാാണ് എംന്നതംിനംാല് 
ഭൂമിിയംില് ജീവിക്കുന്ന ഓദ്ദേരിാ മിനുഷിയനും 
ജലഫെ� �ലപ്രദിമിായംി ഉപീദ്ദേയംാഗീിക്കു
കീയുംം ഭൂമിിയംില് പീതംിക്കുന്ന ഓദ്ദേരിാ തുള്ളി 
ജലവുംം സ്വംഭരിിക്കുവാനും സ്വംരിക്ഷിക്കുവാ
നും സ്വദിാ ജാഗീരൂകീരിായംി പ്രവര്�ിച്ച്ാല് 
മിാത്രിദ്ദേമി ദ്ദേലാകീ�ിഫെ� ഭാവി ഭാസുരിമിാകു
കീയുംള്ളു. ഇതംിനംായംി ദ്ദേലാകീ ജലദിിനം�ില് 
മിനംസ്സു തുറാന്നു പ്രതംിജ്ഞാ ഫെചയ്യാം.        1             

ബ്ലോലംഖകന് അഴിിയൂര് ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്ത്്  
പെസംക്രട്ടി�ിയാണ്്
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തംദ്ദേ�ശ സ്ഥാാപീനംങ്ങഫെളി സ്വംബന്ധിച്ച്ിെ
ദ്ദേ�ാളിം ഇദ്ദേപ്പിാഴും ധാരിാളിം സ്വംശയം

ങ്ങളുള്ള  ഒരു ദ്ദേമിഖ്യാലയംാണ് GST യുംം GST 
TDS  ഉം. പീലദ്ദേപ്പിാഴും GST യുംം GST TDS  
ഉം ഒന്നാണ് എംന്ന രിീതംിയംിലാണ് പീല 
തംദ്ദേ�ശ സ്ഥാാപീനംങ്ങളും പ്രവര്�ിക്കുന്നതം്.
എംന്ത്ാണ് GST എംന്നും എംന്ത്ാണ്  GST 
TDS  എംന്നും നംമുക്കാ് ലളിിതംമിായംി മിനംസ്വി
ലാക്കാാം.

GST
GST എംന്നാല് Goods and Service 

Tax ആണ് എംന്ന് നംമുഫെക്കാല്ലാാം അംറാിവും
ള്ളതംാണദ്ദേല്ലാാ. ഇന്ത്യയംില് നംിലനംിന്നിരു
ന്ന   വിവിധയംിനംം പീദ്ദേരിാക്ഷ നംികുതംികീള് 
ആയം VAT, Service Tax, Luxury Tax 

ത്യായോ�ശ സ്ഥാ�പീനംങ്ങളിിടെല GST യുംം 
GST TDS ഉം -ശ്രീദ്ധിയോക്കാണ്ട കീ�രാങ്ങള്
 ദിീപു പി. 

,Entertainment Tax, Advertisement 
Tax എംന്നിവ നംിര്�ലാക്കാി പീകീരിം 
12/04/2017 ഫെല Central Goods and 
Service Tax Act  (Central Act 12 
of 2017)  പ്രകീാരിം 01/07/2017 മുതംലാണ് 
ഇന്ത്യയംില് GST  പ്രാബലയ�ില് വന്നതം്. 

താറ്റോ�ശ സ്ഥാോപ�ങ്ങളുംം 
GST ര്യംജ്ിറ്റോ�ഷനുംം

01/11/2017 ഫെല 87/2017 നംമ്പര് 
ഉ�രിവ് പ്രകീാരിം എംല്ലാാ തംദ്ദേ�ശ സ്ഥാാപീ
നംങ്ങളും GST ചട്ടിം 25 ാം വകുപ്പി് പ്രകീാരിം 
TAN,PAN ആധാരിമിാക്കാിയുംള്ള ജി എംസ്വ് 
റ്റി ജനംറാല് രിജിദ്ദേസ്ട്രഷിന് എംടുക്കാണം എംന്ന് 
നംിഷ്കര്ഷിിച്ച്ിട്ടുണ്ട്.

കൂൊഫെതം 08/09/2020 ഫെല 01/87/2019 
എംന്ന സ്വര്ക്കുലര് പ്രകീാരിം എംല്ലാാ തംദ്ദേ�ശ 
സ്ഥാാപീനംങ്ങളും അംവയുംഫെെ PAN ഫെ� അംെി
സ്ഥാാനം�ില് Tax Payer എംന്ന നംിലയംിലും
ള്ള ജനംറാല് രിജിദ്ദേസ്ട്രഷിന് എംടുക്കാണഫെമിന്നും 
കൂൊഫെതം എംല്ലാാ തംദ്ദേ�ശ സ്ഥാാപീനംങ്ങളിിഫെല 
DDO  മിാരും �െകീ സ്ഥാാപീനംങ്ങളിിഫെല 
DDO  GST TDS Deductor  എംന്ന നംിലയംി
ലുംള്ള ഒരു രിജിദ്ദേസ്ട്രഷിനും എംടുക്കാണഫെമിന്ന് 
നംിര്ദ്ദേ�ശിച്ച്ിട്ടുണ്ട്. 

Payer എന്ന �ിലംയിലുള്ളി 
ജ്�റിൽ ര്യംജ്ിറ്റോ�ഷൻ 

ജി എംസ്വ് െി  ബാധകീമിായം എംല്ലാാ 
ഇനംങ്ങളിിലുംം കൂെി വാര്ഷിികീ വിറ്റുവരിവ് 40 
ലക്ഷം രൂപീയുംം ദ്ദേസ്വവനംങ്ങള്ക്കാ് 20 ലക്ഷം 
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രൂപീയുംം കീവിയുംന്നവരിാണ് Payer എംന്ന 
നംിലയംിലുംള്ള ജനംറാല് രിജിദ്ദേസ്ട്രഷിന് എംടു
ദ്ദേക്കാണ്ടതം്.

താറ്റോ�ശ സ്ഥാോപ�ങ്ങളുംം
Payer എന്ന �ിലംയിലുള്ളി 
ജ്�റിൽ ര്യംജ്ിറ്റോ�ഷൻ
എടുറ്റോക്കാണ്ടതാിന്റെ� 
ആവാശയകതായുംം 

ഒരു Tax Payer എംന്ന നംിലയ്ക്കാാണ് 
തംദ്ദേ�ശ സ്ഥാാപീനംങ്ങള് GST ജനംറാല് രിജി
ദ്ദേസ്ട്രഷിന് എംടുക്കുന്നതം്. അംതംായംതം് ഗ്രാാമിപീ
ഞ്ചാായം�ില് നംിന്നും വിവിധ ദ്ദേസ്വവനംങ്ങളും 
സ്വാധനംങ്ങളും നംല്കുദ്ദേമ്പാള് അംവയുംഫെെ 
തുകീ സ്വവീകീരിിക്കുദ്ദേമ്പാള് ജി എംസ്വ് റ്റി കൂെി  
ഉള്ഫെപ്പിട്ടി തുകീയംാവുംം വാങ്ങുകീ. അംങ്ങിഫെനം 
കീളിക്ട ്  ഫെചയ്യുന്ന ജി  എംസ്വ്  റ്റ ി  തുകീ 
സ്വര്ക്കാാരിിദ്ദേലയ്ക്കാ് അംെവാക്കുന്നതംിനംാണ് 
Tax Payer എംന്ന നംിലയംിലുംള്ള GST 
രിജിദ്ദേസ്ട്രഷിന് തംദ്ദേ�ശ സ്ഥാാപീനംങ്ങള്ക്കാ് 
ആവശയമിായംി വരുന്നതം് .

ഉദിാഹിരിണം ഗ്രാാമിപീഞ്ചാായം�് ഫെെണ്ടര് 
ദ്ദേ�ാറാങ്ങള് വില്ക്കുദ്ദേമ്പാള് ദ്ദേ�ാറാവില
ദ്ദേയംാഫെൊപ്പിം 18 %   ജി എംസ്വ് െി (9 % SGDT, 
9% CGST)  കൂെി വാങ്ങുന്നു.  അംതു ദ്ദേപീാഫെല 
തംദ്ദേ�ശ സ്ഥാാപീനംങ്ങളുഫെെ ഉെമിസ്ഥാതംയംിലും

ഷിന് എംടുക്കുന്നതം്. അംതംായംതം് സ്വര്ക്കാാരിിനു 
ദ്ദേവണ്ടി ജി എംസ്വ് െി എംന്ന നംികുതംി സ്വവീകീരിി
ക്കുന്നതംിനു ദ്ദേവണ്ടിയംാണ് നംമുക്കാ് ജനംറാല് 
രിജിദ്ദേസ്ട്രഷിന് ആവശയമിായംി വരുന്നതം് എംന്ന് 
ചുരുക്കാ�ില് പീറായംാം.

GSTR 3 B ഫിയലംിംഗ് 
മുകീളിില് പീറാ� രിീതംിയംില്  വിവിധ 

തംരിം സ്വാധനംങ്ങളും ദ്ദേസ്വവനംങ്ങളും വില്ക്കു
ദ്ദേമ്പാള് നംികുതംിയംായംി സ്വവീകീരിിക്കുന്ന തുകീ 
ഫെതംാട്ടിടു� മിാസ്വം 20 നുള്ളില് അംെച്ച്് 
റാ ിദ്ദേട്ടിൺ �യംല് ഫെചയ്യണം. ഇ�രിം 
�യംലിംഗീിഫെനംയംാണ്  GSTR3B �യംലിംഗീ് 
എംന്നു പീറായുംന്നതം്. ആ മിാസ്വം യംാഫെതംാരു 
ഇെപീാടുകീളും ഇല്ലാാഫെയംങ്കാിലുംം അംതംായംതം് ജി 
എംസ്വ് െി ഇനം�ില് യംാഫെതംാരു തുകീയുംം ആ 
മിാസ്വം സ്വവീകീരിിച്ച്ിട്ടിില്ലാാഫെയംങ്കാിലുംം GSTR3B 
�യംലിംഗീ് ഫെചയ്യണം.

എന്തോണ്് GSTR1 ഫിയലംിംഗ് 
ജനംറാല് രിജിദ്ദേസ്ട്രഷിനു കീീഴിില് വിവിധ 

തംരിം സ്വാധനംങ്ങളും ദ്ദേസ്വവനംങ്ങളും വില്ക്കു
ദ്ദേമ്പാള് നംികുതംിയംായംി സ്വവീകീരിിക്കുന്ന തുകീ 
ഓദ്ദേരിാ സൈത്രിമിാസ്വവുംം ആ സൈത്രിമിാസ്വം 
കീഴിി�് ഫെതംാട്ടു� മിാസ്വം അംവസ്വാനം തംീയം
തംിയ്ക്കാകീം അംെവാക്കാി �യംല് ഫെചയ്യുന്നതംിഫെനം 
GSTR1 �യംലിംഗീ് എംന്നു പീറായുംന്നു.

GST TDS
ഒരു കീരിാറാിഫെ� അംെിസ്ഥാാനം�ില് 

നംികുതംി ബാധകീമിായം ചരിക്കാ് വാങ്ങുകീദ്ദേയംാ 
ദ്ദേസ്വവനംം സ്വവീകീരിിക്കുകീദ്ദേയംാ ഫെചയ്തതുമിായംി 
ബന്ധഫെപ്പിട്ടി് െി ചരിക്കാ്/ദ്ദേസ്വവനംം നംല്കീിയം 
സ്വ പ്ലായം ര് ക്കാ ്  പീ ണ ം  പൂ ര് ണ മി ാ ദ്ദേയം ാ 
ഭാഗീികീമിാദ്ദേയംാ നംല്കുദ്ദേമ്പാള് കീരിാര് 
തുകീ രിണ്ടരി ലക്ഷം രൂപീയംില് അംധികീരിി
ച്ച്ാല് (ജി എംസ്വ് െി ഒഴിിഫെകീയുംള്ള തുകീ)  
നംല്കുന്ന തുകീയംില് നംിന്നും അംന്ത്ര്സ്വം
സ്ഥാാനം സ്വസൈപ്ലാ (Inter State Supply)  
ആഫെണങ്കാില് IGST ആയംി  2%  തുകീയുംം 
സ്വംസ്ഥാാനം�ിനം് അംകീത്തു തംഫെന്ന നംെന്ന 
സ്വസൈപ്ലാ ആഫെണങ്കാില് SGST ഇനം�ില് 1  
% വുംം  CGST ഇനം�ില് 1 %  വുംം കീിഴിിവ് 
വരുത്തുന്ന പ്രക്രാിയംഫെയം TDS  അംഥവാ  Tax 
Deducted at Source എംന്നു പീറായംാം.

സ്വപ്ലായംറുഫെെ (Deductee)  സ്ഥാലവുംം 
സ്വസൈപ്ലാ നംെന്ന സ്ഥാലവുംം സ്വവീകീര്�ാവി
ഫെ� (Deductor ) സ്വംസ്ഥാാനംത്തു നംിന്നും  
വയതംയാസ്വമിാഫെണങ്കാില്  TDS കീിഴിിവ് വരു
ദ്ദേ�ണ്ടതംില്ലാ.

ള്ള ഹിാള്, സ്റ്റാള്, ഓ�ീസുകീള് ഇവയുംഫെെ 
വാെകീ സ്വവീകീരിിക്കുദ്ദേമ്പാള് അംവദ്ദേയംാഫെൊ
പ്പിവുംം 18 %   ജി എംസ്വ് െി (9 % SGDT, 
9% CGST)  കൂെി വാങ്ങുന്നു. ഇങ്ങിഫെനം 
വിവിധ തംരിം സ്വാധനംങ്ങളും ദ്ദേസ്വവനംങ്ങളും 
വില്ക്കുദ്ദേമ്പാള് അംവയുംഫെെ തുകീയുംഫെെ കൂഫെെ 
സ്വവീകീരിിക്കുന്ന  ജി എംസ്വ് െി സ്വര്ക്കാാരിിദ്ദേല
ക്കാ് അംെയ്ക്കുന്നതംിനും ആയംതംിഫെ� റാിദ്ദേട്ടിൺ 
�യംല് ഫെചയ്യുന്നതുള്ഫെപ്പിഫെെയുംള്ള ആവശയ
ങ്ങള്ക്കുമിായംാണ്   GST ജനംറാല് രിജിദ്ദേസ്ട്ര




സര്ക്കാാരിനു ശേവാണ്ട്ി  

ജ്ി എസ് ടി എന്ന് നികുതിി 
സവീകരിക്കുംന്ന്തിിനു  

ശേവാണ്ട്ിയാാണ് നമുക്കാ് ജ്നറില് 
രജ്ിശേ�ഷന് ആവാ�യമായാി 

വാരുംന്ന്തി് എന്ന്്  
ചുരുംക്കാത്തില് �റിയാാം
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താറ്റോ�ശ സ്ഥാോപ�ങ്ങളിിൽ 
ആന്റെര്യംോന്റെക്കാ TDS 
Registration എടുക്കാണ്ം.

08/09/2020 ഫെല 01/87/2019 എംന്ന 
സ്വര്ക്കുലര് പ്രകീാരിം എംല്ലാാ തംദ്ദേ�ശ സ്ഥാാ
പീനംങ്ങളും അംവയുംഫെെ PAN ഫെ� അംെിസ്ഥാാ
നം�ില് എംല്ലാാ തംദ്ദേ�ശ സ്ഥാാപീനംങ്ങളും 
Tax Payer എംന്ന നംിലയംിലുംള്ള ജനംറാല് 
രിജിദ്ദേസ്ട്രഷിന് എംടുക്കാണഫെമിന്നും കൂൊഫെതം 
എംല്ലാാ തംദ്ദേ�ശ സ്ഥാാപീനംങ്ങളിിഫെല DDO  
മിാരും �െകീ സ്ഥാാപീനംങ്ങളിിഫെല DDO  
GST TDS Deductor  എംന്ന നംിലയംിലുംള്ള 
ഒരു രിജിദ്ദേസ്ട്രഷിനും എംടുക്കാണഫെമിന്ന് നംിര്ദ്ദേ�
ശിച്ച്ിട്ടുണ്ട്.

തംദ്ദേ�ശ സ്ഥാാപീനം ഫെസ്വക്രാട്ടിറാിയ്ക്കാ് രിണ്ടു 
രിജിദ്ദേസ്ട്രഷിന് നംിര്ബന്ധമിായുംം ഉണ്ടായംി
രിിക്കാണം. അംതംായംതം് Tax Payer എംന്ന 
നംിലയ്ക്കുള്ള ജനംറാല് രിജിദ്ദേസ്ട്രഷിനും TDS 
Deductor  എംന്ന നംിലയംിലുംള്ള Deductor 
ഫെെ   ഒരു രിജിദ്ദേസ്ട്രഷിനും. എംന്നാല് �െകീ
സ്ഥാാപീനം ദ്ദേമിധാവികീള്ക്കും നംിര്വ്വഹിണ 
ഉദ്ദേദിയാഗീസ്ഥാര്ക്കും TDS Deductor  എംന്ന 
നംിലയംിലുംള്ള Deductor ഫെെ   ഒരു രിജിദ്ദേസ്ട്ര
ഷിന് മിതംിയംാകും . TDS Deductor  രിജിദ്ദേസ്ട്ര
ഷിന് എംടുക്കാാഫെതം TDS കീിഴിിവ് നംെത്തുന്നതം് 
നംിയംമിവിരുദ്ധമിാണ്.

നംിര്വ്വഹിണ ഉദ്ദേദിയാഗീസ്ഥാന് ഒരു ദ്ദേപ്രാജ
ക്ടിന് പ്രകീാരിം 3 ലക്ഷം രൂപീയുംഫെെ വാങ്ങല് 
നംെ�ി. പ്രസ്തുതം ദ്ദേപ്രാജക്ടില് നംിന്നും കീിഴിിവും 
ഫെചയ്യുന്ന TDS പ്രസ്തുതം നംിര്വ്വഹിണ ഉദ്ദേദിയാ
ഗീസ്ഥാനംാദ്ദേണാ തംദ്ദേ�ശ സ്ഥാാപീനം ഫെസ്വക്രാട്ടിറാി
യംാദ്ദേണാ അംെവാക്കാി �യംല് ഫെചദ്ദേയ്യണ്ടതം്?

ഏതം് നംിര്വ്വഹിണ ഉദ്ദേദിയാഗീസ്ഥാഫെ� 
ദ്ദേപ്രാജക്ടില് നംിന്നായംാലുംം അംതംാതം് നംിര്
വ്വഹിണ ഉദ്ദേദിയാഗീസ്ഥാന് തംഫെന്ന TDS കീിഴിിവ് 
ഫെചയ്ത് റാിദ്ദേട്ടിൺ �യംല് ഫെചദ്ദേയ്യണ്ടതുണ്ട്. 
08/09/2020 ഫെല ഡിിഎം1/87/2019/തംസ്വവഭവ 
സ്വര്ക്കുലര് പ്രകീാരിം ഒരു തംദ്ദേ�ശ സ്ഥാാപീ
നം�ിഫെല മുഴുവന് നംിര്വ്വഹിണ ഉദ്ദേദിയാഗീ
സ്ഥാരും GST TDS Registration എംടു
ദ്ദേക്കാണ്ടതും തംങ്ങളുഫെെ ദ്ദേപ്രാജക്ടില് നംിന്നും 
കീിഴിിവ് ഫെചയ്യുന്ന TDS  പ്രസ്തുതം രിജിദ്ദേസ്ട്രഷിന് 
ഉപീദ്ദേയംാഗീിച്ച്് അംെവാദ്ദേക്കാണ്ടതുമിാണ്.

GST TDS കിഴിിവാ് ന്റെ�റ്റോയ്യണ്ട 
സ്ന്ദര്ഭങ്ങൾ

രിണ്ടരി  ലക്ഷ�ിനു മുകീളിില് കീരിാര് 
തുകീ വരുന്നതും ജിഎംസ്വ് െി ബാധകീമിായംതു
മിായം സ്വാധനംങ്ങള് വാങ്ങുദ്ദേമ്പാഴും പ്രവര്

�ികീള് നംെത്തുദ്ദേമ്പാഴുമിാണ്  GST TDS 
കീിഴിിവ് ഫെചദ്ദേയ്യണ്ടതം്.

ഉദിാ-ഒരു തംദ്ദേ�ശ സ്ഥാാപീനംം 3 ലക്ഷം 
രൂപീയ്ക്കാ് �ര്ണീച്ച്ര് വാങ്ങി എംന്നിരിിക്കാ
ഫെട്ടി. 3,00,000 രൂപീയുംഫെെ ബില്ലാില് 2,80,000 
സ്വാധനംങ്ങളുഫെെ വിലയുംം 20,000 രൂപീ ജി 
എംസ്വ് െിയുംമിാണ് ( 10,000 രൂപീ SGST  യുംം 
10,000 രൂപീ CGST യുംം ) എംന്ന് കീരുതുകീ. 
ജി എംസ്വ് െി ഒഴിിച്ചു നംിര്ത്തുദ്ദേമ്പാള് ആ 
ബില് തുകീ 2,80,000 രൂപീയംാണദ്ദേല്ലാാ . 
അംദ്ദേപ്പിാള് ആ 2,80,000 രൂപീയുംഫെെ 2%  
GST TDS (1% SGST , 1% CGST) ആയംി 
കീിഴിിവ് ഫെചയ്യണം .അംതംായംതം് 2,80,000/
രൂപീയുംഫെെ 2%  ആയം 5600/ രൂപീ ആഫെകീ 
ബില് തുകീയംില് നംിന്നും കീിഴിിവ് ഫെചയ്തിട്ടി് 
ബാക്കാി ( 3,00,000-5,600) 2,94,400/ - രൂപീ 
കീരിാറുകീാരിനം് നംല്കീണം.

മിഫെറ്റാരു ഉദിാഹിരിണം കൂെി ദ്ദേനംാക്കാാം 
ഒരു പ്രവൃ�ിയുംഫെെ കീരിാര് തുകീ 5,00,000 

രൂപീയംാണ്. പീാര്ട്ടി് ബില്ലാ് വന്നതം് 2,00,000 
രൂപീയ്ക്കാാണ് എംന്നു കീരുതുകീ(1,90,000 + 
10,000 GST (5,000 SGST, 5,000 CGST) 
ഇവിഫെെ ആഫെകീ ബില് തുകീ 2,50,000 
രൂപീയംില് തംാഫെഴിയംാണ് അംതു ഫെകീാണ്ട് 
TDS കീിഴിിവ ്  ഫെചദ്ദേയ്യണ്ടതംില്ലാാഫെയംന്ന് 
കീരുതുഫെമിങ്കാിലുംം യംഥാര്ത്ഥ്യ�ില് TDS 
കീിഴിിവ് ഫെചയ്യണം. കീാരിണം ആ പ്രവൃ�ി
യുംഫെെ കീരിാര് തുകീ 5,000,00 രൂപീയംാണ് . 
അംതംായംതം് പീാര്ട്ടി് ബില്ലുകീള് ലഭിക്കുന്ന 
സ്വംഗീതംിയംില് ലഭിക്കുന്ന ബില് തുകീയംല്ലാ 
പീകീരിം കീരിാര് തുകീയംാണ് GST TDS നു 
ആധാരിം എംന്ന് സ്വാരിം.

ഏന്റെതാോന്റെക്കാ
റ്റോപന്റെ�ൻറുകൾക്കാോണ്് 
GST TDS ഒഴിിവാോക്കാോവുന്നതാ്

 ലഭിക്കുന്ന ബില്ലാിഫെല തുകീ (ജി എംസ്വ് റ്റി 
ഒഴിിഫെകീ ) 2,50,000 രൂപീയംില് തംാഫെഴിയംാ
ഫെണങ്കാില് ജി എംസ്വ് റ്റി റ്റി ഡിി എംസ്വ് 
പീിെിദ്ദേക്കാണ്ടതംില്ലാ (പ്രസ്തുതം വര്ക്കാിഫെ� 
കീരിാര് തുകീ 2 ,50 ,000 രൂപീയംില് 
തംാഫെഴി ആയംിരിിക്കാണം.

 GST  ബാധകീമില്ലാാ� സ്വാധനംങ്ങളുഫെെ 
സ്വസൈപ്ലാ 2,50,000 രൂപീയ്ക്കു മുകീളിിലാഫെണ
ങ്കാിലുംം റ്റി ഡിി എംസ്വ് ഈൊദ്ദേക്കാണ്ടതംില്ലാ. 
ഉദിാ മുട്ടി. പീാല് മിത്സായം, ദ്ദേപീാലുംള്ളവ
യുംഫെെ സ്വസൈപ്ലാ. 

 ജി എംസ്വ് റ്റി  രിജിദ്ദേസ്ട്രഷിന് ഇല്ലാാ� 
കീരിാറുകീാരിന് ആണ് എംങ്കാില് പ്രസ്തുതം 
വയക്താിയുംമിായുംള്ള കീരിാറുകീള്ക്കും 
സ്വസൈപ്ലാകീള്ക്കും ജി എംസ്വ് റ്റി റ്റി ഡിി 
എംസ്വ്  ഈൊദ്ദേക്കാണ്ടതംില്ലാ.

 സ്വപ്ലായംറുഫെെ സ്ഥാലവുംം സ്വസൈപ്ലാ നംെന്ന 
സ്ഥാലവുംം സ്വവീകീര്�ാവ്  (Deductee) 
രിജിദ്ദേസ്ട്രഷിനുള്ള സ്ഥാല�് നംിന്നും വയ
തംയസ്താംമിാവുംദ്ദേമ്പാള് റ്റി ഡിി എംസ്വ് കീിഴിിവ് 
/നംെദ്ദേ�ണ്ടതംില്ലാ.

 08/09/2020 ഫെല ഡിി എം 1/87/2019/
തം സ്വ വ ഭ വ  സ്വ ര് ക്കു ല ര്  പ്ര കീ ാരി ം 
സ്വര്ക്കാാര് , അംര്ദ്ധ സ്വര്ക്കാാര് സ്ഥാാപീ
നംങ്ങള്, ജി എംസ്വ് െി വകുപ്പി് കീാലാകീാ
ലങ്ങളിില് നംിശ്ചായംിക്കുന്ന മിറ്റ് സ്ഥാാപീ
നംങ്ങള് എംന്നിവയ്ക്കാ് തുകീ നംല്കുദ്ദേമ്പാള് 
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അംവരിില് നംിന്നും റ്റി ഡിി എംസ്വ് കുറാവ് 
വരുദ്ദേ�ണ്ടതംില്ലാ.

GSTR 7 Filing
DDO ഏതം് ദിിവസ്വമിാദ്ദേണാ സ്വപ്ലായംര്

ക്കാ് ദ്ദേപീഫെയ്മന്റാ് ഫെക്രാഡിിറ്റ് ഫെചയ്ത് പ്രസ്തുതം 
ദ്ദേ�ാതംസ്വില് നംിന്നും റ്റി ഡിി എംസ്വ് കീിഴിിവ് 
നംെ�ിയംതം് അംതംിഫെ� ഫെതംാട്ടിടു� മിാസ്വം 
10 ആം തംീയംതംിയ്ക്കാകീം GSTN Online 
Portal ല് Tax Deductor ക്കാായംി 
ലഭിച്ച് ദ്ദേലാഗീിനംില് GSTR 7 Filing 
ഫെചദ്ദേയ്യണ്ടതംാണ്. പ്രസ്തുതം റാിദ്ദേട്ടിണിലൂഫെെ
യംാണ് Deductor (DDO) സ്വപ്ലായംറാില് 
നംിന്നും (deductee ) കീിഴിിവ് വരു�ിയം 
സ്വര്ക്കാാരിിദ്ദേലക്കാ് ഒടുദ്ദേക്കാണ്ടതം്.ഇ�രി
�ില് Deductor (DDO) റാിദ്ദേട്ടിൺ �യംല് 
ഫെചയ്ത് തുകീ ഒടുക്കുദ്ദേമ്പാള് Deductor ഫെെ 
Electronic Cash Ledger ല് ആഫെകീ 
ഒടുക്കാിയം തുകീയ്ക്കാ് സ്വമിാനംമിായം ഒരു ഫെഡിബിറ്റ് 
എംന്�ി ഉണ്ടായംിരിിക്കുന്നതംാണ്. ആയംതം് 
ബന്ധഫെപ്പിട്ടിവര് പീരിിദ്ദേശാധിച്ച്് ദ്ദേബാധയഫെപ്പി
ദ്ദേെണ്ടതംാണ്.

 ഒരു മിാസ്വം  റ്റി ഡിി എംസ്വ് കീിഴിിദ്ദേവാ 
തംന് മിാസ്വം സ്വമിര്പ്പിിക്കാഫെപ്പിട്ടി റാിദ്ദേട്ടിണില് 
തംിരു�ദ്ദേലാ ഇല്ലാാഫെയംങ്കാില് ആ മിാസ്വം 
GSTR 7 �യംല് ഫെചദ്ദേയ്യണ്ടതംില്ലാ.

എന്തോണ്് Annexure A 
 GST TDS കീിഴിിവ് ഫെചയ്യുന്ന സ്ഥാാ 

പീനംം GSTR 7 File ഫെചയ്യുന്നതംിനംായംി 
നംിര്ബന്ധമിായുംം  തംയ്യാറാാദ്ദേക്കാണ്ട ഒരു രിജി
സ്റ്ററാാണ് Annexure A .തംാഫെഴി പീറായുംന്ന 
ദ്ദേ�ാര്മിാറ്റിലാണ് Annexure A തംയ്യാറാാ
ദ്ദേക്കാണ്ടതം്.

TDS Certificate
GSTR7 �യംല് ഫെചയ്തു കീഴിി�ാല് 

Deductee യുംഫെെ ദ്ദേലാഗീിനംില് ബന്ധഫെപ്പിട്ടി 
വിവരിങ്ങള് ലഭിക്കുന്നതംാണ്. Deductee 
യ്ക്കാ് ആയംവ പീരിിദ്ദേശാധിച്ച്് ശരിിയംാഫെണ
ങ്കാില് അംപ്രൂവ് ഫെചയ്യാവുംന്നതംാണ്. അംപ്രുവ് 
ഫെചയ്യുന്ന മുറായ്ക്കാ് Dedcuctee  യുംഫെെ ഇലദ്ദേക്ട്രിാ
ണികീ് കീയാഷി് ഫെലഡി്ജറാില് ഒടുക്കാിയം റ്റി 
ഡിി എംസ്വ് ഇനംം ഫെക്രാഡിിറ്റ് ആവുംകീയുംം TDS 

Annexure A

Record to be Maintained by the DDO for Filing of GSTR 7

Sl No GSTIN of 
Deductee

Trade 
Name

Amount Paid to the 
Deductee on which Tax is 

Deducted 

Integrated 
Tax

Central 
Tax

State /
UTTax Total

Certificate ഇരു കൂട്ടിര്ക്കും  Download 
ഫെചയ്യാവുംന്നതുമിാണ്. 

Late Fee
Deductor റാിദ്ദേട്ടിൺ �യംല് ഫെചദ്ദേയ്യണ്ട 

അംവസ്വാനം തംീയംതംിക്കാ് ദ്ദേശഷിമിാണ് GSTR 
7 �യംല് ഫെചയ്യുന്നഫെതംങ്കാില് ദിിനംം പ്രതംി 200 
രൂപീ (SGST-100, CGST-100) നംിരിക്കാില് 
late fee ഒടുക്കാാന് ബാധയസ്ഥാനംാണ് 
(പീരിമിാവധി 10,000 രൂപീ ) ഇ�രി�ില് 
സൈവകീി റാിദ്ദേട്ടിൺ �യംല് ഫെചയ്യുദ്ദേമ്പാള് 
ബാധകീമിായം Late Fee റാിദ്ദേട്ടിണില് സ്വവയംം 
ദ്ദേരിഖ്യാഫെപ്പിടു�ണം.

Interest
Deductor റാിദ്ദേട്ടിൺ �യംല് ഫെചദ്ദേയ്യണ്ട 

അംവസ്വാനം തംീയംതംിയ്ക്് ദ്ദേശഷിം  GSTR 7 
�യംല് ഫെചയ്യുകീയുംം തംന്മൂലം സ്വര്ക്കാാരിി
ദ്ദേലയ്ക്കാ് ദ്ദേ�ാതംസ്വില് നംിന്നും കുറാവ് ഫെചയ്ത 
TDS സൈവകീി ഒടുക്കുകീയുംം ഫെചയ്താല് നംിയം
മിപീരിമിായംി ഒടുദ്ദേക്കാണ്ട തംീയംതംിയ്ക്കു ദ്ദേശഷിം 
എംത്രി ദിിവസ്വം സൈവകുന്നുദ്ദേവാ അംത്രിയുംം 
ദിിവസ്വ�ിനം് 18 % വാര്ഷിികീ നംിരിക്കാില് 
പീലിശഫെയംാടുക്കാാന് ബാധയസ്ഥാരിാണ്

Penalty
നംിയംമിപീരിമിായുംം TDS കീിഴിിവ് വരു

ദ്ദേ�ണ്ടതംായം സ്വംഗീതംികീളിില് Deductor 
ആയംതം് കീിഴിിവ് വരു�ി സ്വര്ക്കാാരിിദ്ദേലയ്ക്കാ് 
ഒടുക്കാാതംിരുന്നാദ്ദേലാ യംഥാര്ത്ഥ്യ�ില് 
കീിഴിിവ് വരുദ്ദേ�ണ്ടതംിഫെനംക്കാാള്കുറാവ് തുകീ 
കീിഴിിവ് വരു�ിയംാദ്ദേലാ കീിഴിിവ് വരു�ി
യംതം് യംഥാസ്വമിയംം സ്വര്ക്കാാരിിദ്ദേലക്കാ് ഒടുക്കാാ
തംിരുന്നാദ്ദേലാ പീിഴിയംായംി 20,000 രൂപീദ്ദേയംാ 
നംിയംമിപീരിമിായംി ഒടുദ്ദേക്കാണ്ട TDS തുകീദ്ദേയംാ 
ഇതംിദ്ദേലതംാദ്ദേണാ കൂടുതംല് ആയംതം് പീിഴി 
യംായംി ഈൊക്കുന്നതംാണ്.                   1

ബ്ലോലംഖകന് പത്ത്നംതിട്ടി, മൈമിലംപ്ര  
ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്ത്് സംീനിയര് ക്ലാര്ക്ക്് ആണ്്



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

താറ്റോ�ശസ്ംയംഭര്യംണ് സ്ഥാോപ�ങ്ങൾക്്കാ 
ആവാശയമോയ ലംോപ് റ്റോടോപ്്പി വാോങ്ങൽ - 
ഉ�ര്യംവാ ്പുറിന്റെപ്പിടുവാിച്ചു.
തംദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണസ്ഥാാപീനംങ്ങള്ക്കും തംദ്ദേ�ശസ്വവയംം ഭരിണസ്ഥാാ
പീനംങ്ങളുമിായംി ബന്ധഫെപ്പിട്ടി മിറ്റ് സ്ഥാാപീനംങ്ങള്ക്കും ആവശയമുള്ള 
കീമ്പൂട്ടിര്, ലാപീ് ദ്ദേൊപ്പി്, പ്രി�ര് സ്കീംാനംര്, അംനുബന്ധ സ്വാധനംങ്ങള് 
എംന്നിവ GEM ദ്ദേപീാര്ട്ടില് മുദ്ദേഖ്യാനം വാങ്ങുന്നതംിനം് അംനുമിതംി നംല്കീി 
സ്വര്ക്കാാര് ഉ�രിവ് പുറാഫെപ്പിടുവിച്ചു. 
സ്വ.ഉ(സ്വാധ) നംം.482/2022/തം.സ്വവ.ഭ.വ തംീയംതംി 28.02.2022 

റ്റോകര്യംളി സ്ംസ്ഥാോ� സ്ര്ക്കാോര് റ്റോപ്രോവാിഡി� ്ഫിണ്ട ്- 
ഉ�ര്യംവാ ്പുറിന്റെപ്പിടുവാിച്ചു 
ദ്ദേകീരിളി സ്വംസ്ഥാാനം സ്വര്ക്കാാര് ദ്ദേപ്രാവിഡി�് �ണ്ടിലുംം മിറ്റ് സ്വമിാനം 
ദ്ദേപ്രാവിഡി�് �ണ്ടിലുംമുള്ള നംിദ്ദേക്ഷപീ�ിനം് 2022 ജനുവരിി 1 മുതംല് 
2022 മിാര്ച്ച്് 31വഫെരിയുംള്ള നംിദ്ദേക്ഷപീങ്ങള്ക്കാ് പീലിശനംിരിക്കാ് 7.1 
ആയംി നംിശ്ചായംിച്ച്് സ്വര്ക്കാാര് ഉ�രിവ് പുറാഫെപ്പിടുവിച്ചു. 
സ്വ.ഉ(അംച്ച്െി) നംം.15/2022/ധനം തംീയംതംി 10.02.2022 

റ്റോകര്യംളി ന്റെ�ൽവായൽ താണ്ണീീര്�ടസ്ംര്യംക്ഷണ് 
�ിയമം - ഉ�ര്യംവാ ്പുറിന്റെപ്പിടുവാിച്ചു
 ദ്ദേകീരിളി ഫെനംല്വയംല് തംണ്ണീര്�െ സ്വംരിക്ഷണ നംിയംമി പ്രകീാരിം ഭൂമിി 
തംരിം തംിരിിക്കുന്നതംിനുള്ള അംദ്ദേപീക്ഷകീള് അംതംിദ്ദേവഗീം തംീര്പ്പിാക്കുന്ന
തംിനംായംി സ്വവീകീരിിദ്ദേക്കാണ്ട നംെപീെികീള് സ്വംബന്ധിച്ച്് നംിര്ദ്ദേ�ശം ബഹു 
റാവനംൂ വകുപ്പി് ഉ�രിവ് പുറാഫെപ്പിടുവിച്ചു. 
സ്വ.ഉ(സൈകീ)നംം 56/2022/RD തംീയംതംി 22.02.2022

ന്റെതാരുവ്ാ കച്ച്വാടം (ജ്ീവാറ്റോ�ോപോധ്യി സ്ംര്യംക്ഷണ്വും 
ന്റെതാരുവ്ാ കച്ച്വാട �ിയന്ത്ര്യംണ്വും) �ട്ടം 2018 -
സ്ര്ക്കുലംര് പുറിന്റെപ്പിടുവാിച്ചു
ഫെതംരുവ് കീച്ച്വെക്കാാര്ക്കാായംി നംിലവിലുംള്ള ഫെതംരുവ് കീച്ച്വെ 
(ജീവദ്ദേനംാപീാധി സ്വംരിക്ഷണവുംം ഫെതംരുവ് കീച്ച്വെനംിയംന്ത്രിണവുംം) 
ചട്ടിം 2018 ഉം ഫെതംരുവ് കീച്ച്വെ (ജീവദ്ദേനംാപീാധി സ്വംരിക്ഷണവുംം 
ഫെതംരുവ് കീച്ച്വെനംിയംന്ത്രിണവുംം സൈലസ്വന്സ്വിംങ്് ) സ്കീംീം 2019 ഉം 

നംെപ്പിാക്കുന്നതം് സ്വംബന്ധിച്ച്് നംിര്ദ്ദേ�ശങ്ങള് നംല്കീി സ്വര്ക്കാാര് 
സ്വര്ക്കുലര് പുറാഫെപ്പിടുവിച്ചു. 
സ്വര്ക്കുലര് നംം ഡിി.സ്വി.1/2022/തംസ്വവഭവ തംീയംതംി 22.02.2022

വാസ്തു�ികുതാി - സ്ര്ക്കുലംര് പുറിന്റെപ്പിടുവാിച്ചു
ഫെമിാസൈബല്െവറുകീളുഫെെ വസ്തുനംികുതംി കീണക്കാാക്കുന്നതുമിായംി ബന്ധ
ഫെപ്പിട്ടി് �ഷ്ടിീകീരിണം നംല്കീി സ്വര്ക്കാാര് സ്വര്ക്കുലര് പുറാഫെപ്പിടുവിച്ചു. 
സ്വര്ക്കുലര് നംം ആര്.ഡിി 3/94/2020/തംസ്വവഭവ തംീയംതംി 26.02.2022

സ്ോമൂഹ്യയസുര്യംക്ഷോന്റെപൻഷൻ സ്ര്ക്കുലംര് 
പുറിന്റെപ്പിടുവാിച്ചു 
വിവിധ കീാരിണങ്ങളിാല് സ്വാമൂഹിയ സുരിക്ഷാഫെപീന്ഷിന് ലിസ്റ്റില് 
നംിന്നും ഒഴിിവാക്കാഫെപ്പിട്ടിിട്ടുള്ള ഗുണദ്ദേഭാക്താാക്കാളുഫെെ ഫെപീന്ഷിന് പുനംഃ
സ്ഥാാപീിക്കുന്നതംിനുള്ള നംിര്ദ്ദേ�ശങ്ങള് പീരിിഷ്കരിിച്ച്് ബഹു ധനംകീാരിയ
വകുപ്പി് സ്വര്ക്കുലര് പുറാഫെപ്പിടുവിച്ചു.
സ്വര്ക്കുലര്നംമ്പര് 7/2022/ധനം തംീയംതംി 09.02.2022

ന്റെതാോഴിിൽ വാകുപ്്പി- സൂര്യംയോ�ോതാം 2022 മുൻകരുതാൽ 
- ഉ�ര്യംവാ ്പുറിന്റെപ്പിടുവാിച്ചു. 
ദ്ദേവനംല്ക്കാാലം ആരിംഭിച്ച് സ്വാഹിചരിയ�ില് പീകീല് തംാപീനംില 
ക്രാമിാതംീതംമിായംി ഉയംരുന്നതംിനംാല് ഫെവയംില�് പീണിഫെയംടുക്കുന്ന 
ഫെതംാഴിിലാളിികീള്ക്കാ് സൂരിയാ�ാതംം ഏല്ക്കുന്നതംിനുള്ള സ്വാഹിചരിയം 
ഒഴിിവാക്കുന്നതംിനംായംി 2020 ഫെ�ഫ്രുവരിി മുതംല് 2022 ഏപ്രില് 30 
വഫെരി ഫെതംാഴിില് സ്വമിയംം പുനംഃക്രാമിീകീരിിച്ചുഫെകീാണ്ട് ദ്ദേലബര് കീ�ിഷി
ണര് ഉ�രിവ് പുറാഫെപ്പിടുവിച്ചു. 
ഉ�രിവ് നംമ്പര് ഇ.എംന്.2/2022 തംീയംതംി 21.02.2022
. 
ജ്�റിൽ പര്പ്പിസ്് ഗ്രോ� ്- സ്ര്ക്കുലംര് പുറിന്റെപ്പിടുവാിച്ചു. 
ജനംറാല് പീര്പ്പിസ്വ് ഗ്രാാ�് ഗീഡുക്കാള് യംഥാസ്വമിയംം കൃതംയമിായംി �ഷിറാി 
അംക്കാൗണ്ടുകീളിില് വരിവ് വയ്ക്കുന്നതംിനുള്ള നംെപീെി സ്വവീകീരിിക്കുന്നതംിനം് 
നംിര്ദ്ദേ�ശങ്ങള് നംല്കീി പീഞ്ചാായം�് ഡിയംറാക്ടര് സ്വര്ക്കുലര് പുറാ
ഫെപ്പിടുവിച്ചു.
നംമ്പര് PAN/1191/2022/D5/DP തംീയംതംി 07.03.2022

പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് | ഫെ�ബ്രുവരാി 202234



 റ്റോഡിോ. വാിളിക്കുടി ര്യംോറ്റോജ്ന്ദ്രൻ

ദ്ദേകീരിളി�ില് ഏറ്റവുംം ഒടുവില് (1984 
ദ്ദേമിയം് 24) നംിലവില് വന്ന ജില്ലാ. 

കീണ്ണൂര് ജില്ലാ വിഭജിച്ച്ാണ് പുതംിയം ജില്ലാ 
രൂപീവതം്ക്കാരിിച്ച്തം്. ഫെതംക്കാന് കീാനംറാാ
ജില്ലായുംഫെെ ഭാഗീമിായംിരുന്ന ഈ പ്രദ്ദേദിശം 
1956 ഫെല സ്വംസ്ഥാാനം പുനംഃസ്വം�െനംയ്ക്കു 
ദ്ദേശഷിമിാണ് ദ്ദേകീരിളി�ില് ലയംിച്ച്തം്. ജില്ലാ
യുംഫെെയുംം ഇദ്ദേതംദ്ദേപീരിിലുംള്ള തംാലൂക്കാിദ്ദേ�
യുംം ആസ്ഥാാനംമിായം മുനംിസ്വിപ്പില് നംഗീരിം. 
മിദ്ദേഞ്ചാശവരിം, കീാസ്വര്ദ്ദേകീാെ്, ദ്ദേഹിാസ്വ്ദുര്ഗീ്, 
ഫെവള്ളരിിക്കുണ്ട് എംന്നീ നംാലും തംാലൂക്കുകീള് 
ദ്ദേചര്ന്ന ഈ ജില്ലാ ദ്ദേകീരിളി�ിഫെ� വെദ്ദേക്കാ 
അംറ്റ�് സ്ഥാിതംിഫെചയ്യുന്നു. പീശ്ചാിമി�ട്ടിം 
മുതംല് അംറാബിക്കാെല് വഫെരി വയാപീിച്ചുകീിെക്കു
ന്ന ഈ ജില്ലായംില് പ്രസ്വിദ്ധമിായം അംദ്ദേനംകീം 
ഹിിന്ദു-മുസ്ലീംീം-സൈക്രാസ്താംവ ദ്ദേദിവാലയംങ്ങളുണ്ട്. 
'സൈദിവങ്ങളുഫെെ നംാെ് ' എംന്നു വിദ്ദേശഷിിപ്പിി
ക്കാാറുള്ള കീാസ്വര്ദ്ദേകീാെ് 'ദ്ദേകീാട്ടികീളുഫെെ നംാെ് ' 
എംന്ന ദ്ദേപീരിിലുംം അംറാിയംഫെപ്പിടുന്നു. പുകീയംില 
ഉതം്പീാദിിപ്പിിക്കുന്ന സ്വംസ്ഥാാനം�ിഫെല 
ഏകീജില്ലാ കൂെിയംാണിതം്.

ബുദ്ധ സൈജനംമിതംങ്ങളുഫെെ മുഖ്യായദ്ദേകീന്ദ്രീ
മിായംിരുന്നു കീാസ്വര്ദ്ദേകീാെ്. അംദ്ദേറാബയന് 
സ്വഞ്ചാാരിികീളുഫെെ ദ്ദേരിഖ്യാകീളിിലുംള്ള 'ഹിര്കീവിലയ' 
ഇതംാഫെണന്നു കീരുതുന്നു. കീദിംബരിാജവംശ
�ിഫെ� കീീഴിിലിരുന്ന കീാസ്വര്ദ്ദേകീാെ് പീിന്നീെ് 

വിജയംനംഗീരി സ്വാമ്രാാജയ�ിഫെ� ഭാഗീമിായംി. 
14-ാം ശതംകീ�ില് ബിദിനൂര് നംായ്ക്കാന്മാര് 
അംധികീാരിം പീിെിഫെച്ച്ടുത്തു. ഈ രിാജവംശ
�ിഫെല പ്രബലരിാജാവായംിരുന്ന ശിവപ്പി
നംായ്ക്കാരിാണ് (1645-1660) ചന്ദ്രീഗീിരിിപ്പുഴിയുംഫെെ 
അംഴിിമുഖ്യാ�് പ്രസ്വിദ്ധമിായം ദ്ദേബക്കാല്ദ്ദേകീാട്ടി 
നംിര്�ിച്ച്തം്. ദ്ദേകീരിളി�ിഫെല ദ്ദേകീാട്ടികീളിില് 
ഏറ്റവുംം വലുംതം് ഇതംാണ്. വലിയംകുളിം 
എംന്നര്ത്ഥ്യമുള്ള 'ബലിയംാകുളിം' ദ്ദേബക്കാളിവുംം 
ദ്ദേബക്കാലുംമിായംി. ദ്ദേബവുംകീക്കാല്ലാ് (Burning 
stone) ദ്ദേബക്കാളിമിായംി എംന്ന് ഐതംിഹിയം.

ദ്ദേകീരിളി�ില് ഏറ്റവുംം കൂടുതംല് നംദിികീള് 
ഉള്ളതം് ഈ ജില്ലായംിലാണ്. ചന്ദ്രീഗീിരിിപ്പു
ഴിയംാണ് ഏറ്റവുംം നംീണ്ട നംദിി (105 കീി.മിീ). 
മിൗരിയചക്രാവര്�ിയംായംിരുന്ന ചന്ദ്രീഗുപ്തിമിൗ
രിയന് അംന്ത്യകീാലം കീഴിിച്ച്തം് ഈ പുഴിയുംഫെെ 
ഉദി്ഭവസ്ഥാാനം�ാഫെണന്നും 'ചന്ദ്രീഗീിരിി' ആ 
സ്മരിണ പുലര്ത്തുന്നുഫെവന്നും പീറായംഫെപ്പിടുന്നു. 
പീഴിസ്വവിനംിയംാണ് ഈ പുഴിയുംഫെെ പ്രധാനം
ദ്ദേപീാഷികീ നംദിി.

കീന്നെഭാഷിയുംം സ്വംസ്കീംാരിവുംം ആഴി 
�ില് സ്വവാധീനംം ഫെചലും�ിയംിട്ടുള്ള കീാസ്വ
ര്ദ്ദേകീാെ് ‘സ്വപ്തിഭാഷിാസ്വംഗീമിഭൂമിി' കൂെിയംാണ്. 
മിലയംാളി�ിനും കീന്നെ�ിനും പുറാഫെമി തുളു, 
ഫെകീാങ്കാിണി, മിറാാ�ി, ഹിിന്ദുസ്ഥാാനംി, ഉര്ദു 
ഭാഷികീളും ഇവിഫെെ പ്രചാരി�ിലുംണ്ട്. 

കീാസ്വര്ദ്ദേകീാെ് എംന്ന ദ്ദേപീരിിഫെനംപ്പിറ്റി പീല 
അംഭിപ്രായംങ്ങളുമുണ്ട്.

1.  കീാ�ിദ്ദേരിാെ് എംന്നായംിരുന്നു പീഴിയം 
ദ്ദേപീരി്. പ്രാചീനംദ്ദേരിഖ്യാകീള് ഇതംിനം് ഫെതംളിി
വാണ്.‘കീാ�ിരിദ്ദേകീാൊ’ണ് കീാ�ി
ദ്ദേരിാൊയംതം്. കീാ�ിരിമിരിങ്ങളുഫെെ നംാെ് 
എംന്നര്ത്ഥ്യം. കീന്നെ�ില് കീാ�ിരിം 
‘കീാസ്വരി'മിാണ്. കീന്നഡിഭരിണാധികീാരിി
കീളുഫെെ വരിവദ്ദേരിാഫെെ സ്ഥാലം 'കീാസ്വറാ (രി)
ദ്ദേകീാൊയംി.

2.  കീാസ്വരിം (കീാട്ടുദ്ദേപീാ�്) ധാരിാളിമുണ്ടാ
യംിരുന്ന സ്ഥാലം.

3.  കീാട്ടുദ്ദേപീാ�ിഫെ� ഫെകീാമ്പ് (The horn 
of the wild buffalo) ആണദ്ദേത്രി 
സ്ഥാലനംാമിപ്പിിറാവിക്കാ് പീിന്നില്. ദ്ദേകീാെ് 
= അംഗ്രാം, ഫെകീാമ്പ്.

4.  കീാസ്വരി + ദ്ദേക്രാാഡി = കീാസ്വര്ദ്ദേകീാെ്, 
കീാസ്വാരി + തംൊകീം (സ്വംസ്കൃതംം). 
ദ്ദേക്രാാസ്വ  = കൂട്ടിം. ധാരിാളിം തംൊകീങ്ങള് 
ഉള്ള സ്ഥാലം (Land of Lakes)

കീാ�ിദ്ദേരിാെിഫെ� രൂപീാന്ത്രിമിായംി 
കീാസ്വര്ദ്ദേകീാടുണ്ടായംി എംന്നു കീരുതുകീയംാ
വുംം യുംക്താിഭദ്ര്യം. കീന്നെ സ്വവാധീനം�ാല് 
കീാസ്വറാദ്ദേഗീാഡി് എംന്നും എംഴുതംാറുണ്ട്.      1             
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കീ�സ്വര്യോകീ�െ്



മിഹിാനംദിികീളുഫെെ ഉറാവകീളുഫെെ ഉദി്ഭവം 
തംിരിയുംന്നതു ദ്ദേപീാഫെലാരു സ്വാഹിസ്വ

കൃതംയമിാണ് മിലയംാളിഭാഷിയുംഫെെ ഉദിയംം 
കീഫെണ്ടത്തുകീ എംന്നതം്.  മിലയംാളിം എംന്ന
തുതംഫെന്ന ദ്ദേദിശനംാമിം ആയംിരുന്നു. മില 
ആആജന്ന സ്ഥാലം മിലയംാളിം, മിലകീളുഫെെ 
നംാെ്, മിലയുംഫെെയുംം ആഴി�ിഫെ�യുംം ഇെയ്ക്കു
ള്ള സ്ഥാലം എംഫെന്നാഫെക്കാ വയാഖ്യായാനംങ്ങ
ളുണ്ട്. മിലനംാെ്, മിലമ്പ്രംദ്ദേദിശം എംന്നാണ് 
വാക്കാിഫെ� അംര്ത്ഥ്യം. യംവനംസ്വഞ്ചാാരിികീള് 
ദ്ദേകീരിബദ്ദേത്രിാസ്വ് എംന്നും അംദ്ദേശാകീമിൗരിയന് 
ഫെകീതംലപൂതം എംന്നും അംറാബികീള് മിലബാര് 
എംന്നും ഈ ദ്ദേദിശഫെ� വിളിിച്ച്ിരുന്നു. 

ഒരു കീാല�് ദ്ദേചരിരിാജാക്കാന്മിാരുഫെെ 
നംാൊയംിരുന്നു ഇന്നഫെ� ദ്ദേകീരിളി�ി
ഫെ� ഭൂരിിഭാഗീം പ്രദ്ദേദിശവുംം. ദ്ദേചരി ദ്ദേചാളി 
പീാണ്ഡയ രിാജാക്കാന്മിാഫെരി ദ്ദേചര്�് മൂവ
രിശന്മിാര് എംന്നു പീറാ�ിരുന്നു. മൂവരിശ
രുഫെെ നംാൊണ് തംമിിഴികീം. നംമ്മുഫെെ ദ്ദേദിശം 
പീഴിയം തംമിിഴികീ�ിഫെ� ഭാഗീമിായംിരുന്നു. 
തംമിിഴികീഫെ� ഭാഷി ആദിിമി ദ്ര്യാവിഡി ഭാഷി 
അംഫെല്ലാങ്കാില് പ്രാചീനം തംമിിഴി് ആയംിരുന്നു. 
അംതംില് നംിന്ന് തുളു, കീന്നഡി, ഫെതംലുംഗു, 
തംമിിഴി്, മിലയംാളിം എംന്നീ ഭാഷികീള് പീല 
കീാലങ്ങളിിലായംി സ്വവതംന്ത്രി വയക്താിതംവം 
സ്ഥാാപീിച്ച്് ഓദ്ദേരിാ ദ്ദേദിശഫെ� ഭാഷിയംായംി
�ീര്ന്നു. ഈ ഭാഷികീളുഫെെഫെയംല്ലാാം മൂലഭാ
ഷിയംായം പീഴിയം തംമിിഴിിഫെനം നംമുക്കാ് പൂര് വ്വ 
മിലയംാളി തംമിിഴി് ഭാഷി എംന്നു വിളിിക്കാാം. ഈ 
പൂര് വ്വ മിലയംാളി തംമിിഴി് ഭാഷിയുംഫെെ പീദിസ്വമ്പ

�് ദ്ദേമില്പ്പിറാ � എംല്ലാാ ഭാഷികീളുഫെെയുംം 
ഫെപീാതുവായം സ്വമ്പ�ാണ്. ഈ പീദിസ്വ
മ്പ�ിനം് ആയംിരി�ി അംഞ്ഞൂറാിദ്ദേലഫെറാ 
വര്ഷിഫെ� പീഴിക്കാമുഫെണ്ടന്നു കീഫെണ്ട�ിയംി
ട്ടുണ്ട്. ഈ പീദിസ്വമ്പ�ിഫെ� പീഴിക്കാ�ിഫെ� 
അംെിസ്ഥാാനം�ിലാണ് മിലയംാളി�ിനും 
ദ്ദേശ്രീഷ്ഠിഭാഷിാപീദിവി ലഭിച്ച്തം്.

ഇന്ന് തംമിിഴിിഫെല പീഞ്ചാമിഹിാകീാവയങ്ങ
ളിിഫെലാന്നായംി ഗീണിക്കുന്ന ചിലപ്പിതംികീാരിം 
ഈ പൂര് വ്വ മിലയംാളി തംമിിഴി് ഭാഷിയംില് വിരി
ചിതംമിായം കൃതംിയംാണ്. ദ്ദേചരിരിാജയഫെ� 

രിാജാവായംിരുന്ന ദ്ദേചരിന് ഫെചങ്കുട്ടിവഫെ� 
അംനുജനംായം ഇളിദ്ദേങ്കാാ അംെികീള് രിചിച്ച്തു
മിാണ്. ഇവയംിഫെല പീദിങ്ങളിില് നംഫെല്ലാാരു 
പീങ്കും മിലനംാട്ടു വഴിക്കാങ്ങള് ആണ് . 
അംതുദ്ദേപീാഫെല തംഫെന്നയംാണ് സ്വം�കീാല
കൃതംികീളിിഫെല പീദിങ്ങളും. സ്വം�കീാലകൃതംി
കീളിില് 2381 പീാട്ടുകീള് കീഫെണ്ടടു�ിട്ടുണ്ട്. 
ഇവയംില് മുന്നൂറ്റമ്പദ്ദേതംാളിം പീാട്ടുകീള് ദ്ദേചരി
നംാട്ടിിഫെനംക്കുറാിച്ചുള്ളതംാണ്. മിലനംാട്ടുകീാരിായം 
നംാല്പ്പിതംിദ്ദേലഫെറാ കീവികീള്  സ്വം�ം കീവിതം
കീളിിലുംണ്ട്. പീരിണര്, കീപീിലര്, കീാസൈക്കാപ്പിാ
െിനംിയംര്, കീല്ലാാെന്മിാര് തുെങ്ങിയംവര് ഇക്കൂട്ടി
�ില്ഫെപ്പിടുന്നു. പീതംിറ്റുപ്പി�്, ഐങ്കാറും നൂറാ്, 
പുറാനംാനൂറാ്, അംകീനംാനൂറാ്, കുറുഫെന്ത്ാസൈകീ 
തുെങ്ങിയം കൃതംികീള് ഇവരുഫെെ രിചനംകീളുഫെെ 
സ്വമിാഹിാരിങ്ങളിാണ്. ഇവയംിഫെല പീദിസ്വമ്പ
�ിഫെ� ദ്ദേശഖ്യാരിണവുംം ഗീദ്ദേവഷിണവുംമിാണ് 
മിലയംാളി�ിഫെ� പീഴിക്കാം നംിര്ണ്ണയംിക്കാാനു
പീദ്ദേയംാഗീിച്ച്തം്. ഇന്നഫെ� തംമിിഴിില് ഉപീദ്ദേയംാ
ഗീിക്കാാ�തും ഇന്നഫെ� മിലയംാളി�ില് 
ഉപീദ്ദേയംാഗീിക്കുന്നതുമിായം നംിരിവധി പീദിങ്ങള് 
ഇക്കൂട്ടി�ിലുംഫെണ്ടന്ന് കീഫെണ്ടത്തുകീയുംണ്ടായംി. 
പീനംി, പുഴുക്കാ്, കീെിഞ്ഞൂല്, പീീെികീ, ഫെപീാതംി, 
ദ്ദേതംാണി, ഒരുപീാെ്, പീാവ, പുലരിി, കീെവ്, 
കുപ്പിായംം തുെങ്ങിയംവ ഉദിാഹിരിണങ്ങള്.

ഫെകീാല്ലാവര്ഷിാരിംഭം  (എം.ഡിി.) മിലയംാളി 
ഭാഷിയുംഫെെ പീരിിണാമി�ിനം് അംനുഗുണ
മിായം അംന്ത്രിീക്ഷം സൃഷ്ടിിച്ചു. അംദ്ദേനംകീകീാലം 
ഫെകീാണ്ടാണ്മലയംാളിം അംതംിഫെ� സ്വവതംന്ത്രി 
വയക്താിതംവം പ്രദിര്ശിപ്പിിച്ച്തം്. അംതംിനം് ഭൂമിിശാ
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മില��ളി�ിടെ� പ്ര��ം
 റ്റോഡിോ. എഴുമറ്റൂര് ര്യംോജ്ര്യംോജ്വാര്മ്മീ

മലയാാളംം അംടിശേച്ച്ല്പ്പ്ിശേക്കാണ്ട്തില്ല, സവയാം സവീകരിശേക്കാണ്ട്തിാണ്.



സ്ത്രീപീരിമിായുംം ഫെതംാഴിില്പീരിമിായുംം സ്വാമൂഹിികീ
മിായുംം മിറ്റും പീല �െകീങ്ങളുഫെെ സ്വവാധീനംമു
ണ്ടാകും. സ്വഹിയപീര് വ്വതം�ിഫെ� അംപ്പുറാവുംം 
ഇപ്പുറാവുംം കീാലാവസ്ഥാ തംഫെന്ന വയതംയസ്താം
മിാണ്. യംാത്രിാസ്വൗകീരിയങ്ങള് ഇല്ലാാതംിരുന്ന 
കീാല�് ഈ വയതംയാസ്വം കൂടുതംല് സ്വവാധീ
നംിക്കുകീ സ്വവാഭാവികീമിാണ്. അംതുദ്ദേപീാഫെല 
നംമ്മുഫെെ പ്രദ്ദേദിശഫെ� അംന്നഫെ�ഭാഷിഫെയം 
ഏഫെറാ സ്വവാധീനംിച്ച് ഒരു �െകീം ഇവിദ്ദേെക്കു 
വന്ന ആരിയബ്രാഹ്മണരും അംവരുഫെെ സ്വംസ്കൃ
തംഭാഷിയുംമിാണ്. ക്രാിസ്തു വര്ഷിാരിംഭം ഫെതംാദ്ദേട്ടി 
കുെിദ്ദേയംറ്റങ്ങള് തുെങ്ങിയംിരുന്നു. ഏഴും എംട്ടും 
നൂറ്റാണ്ടായംദ്ദേപ്പിാദ്ദേഴിയ്ക്കും അംവരുഫെെ സ്വംഖ്യായ 
വളിഫെരി വര്ദ്ധിക്കുകീയുംണ്ടായംി. തുളുനംാട്ടിില് 
നംിന്നാണ് അംവരിിലധികീം ആളുകീളും 
വന്നതം്. കൃഷിിയംിെങ്ങളും പീാര്പ്പിിെ സ്വൗകീരിയ
ങ്ങളും ദ്ദേതംെിഫെയം�ിയം അംവര് നംിരിവധി ബ്രാ
ഹ്മണഗ്രാാമിങ്ങള് സ്ഥാാപീിച്ചു. ഒന്പീതം്, പീ�്, 
പീതംിഫെനംാന്ന് ശതംകീങ്ങളിിലുംണ്ടായം ഫെചദ്ദേപ്പി
ടുകീള്, ശിലാലിഖ്യാിതംങ്ങള്, ശാസ്വനംകീള്, 
തംാളിിദ്ദേയംാലകീള് തുെങ്ങിയം പുരിാദ്ദേരിഖ്യാകീളിി
ലായംി മിലയംാളി�ിഫെ� ക്രാമിപ്രവൃദ്ധമിായം  
വളിര്ച്ച് മിനംസ്സിലാക്കാാന് സ്വാധിക്കും. പീഴിയം 
വഫെട്ടിഴുത്തു ഫെകീാണ്ട് ദ്ദേരിഖ്യാഫെപ്പിടു�ാനംാവാ
�  സ്വംസ്കൃതം അംക്ഷരിങ്ങള് വിദ്ദേശഷിിച്ചും 
അംതംിഖ്യാരിവുംം മൃദുദ്ദേ�ാഷിവുംം ഊഷ്മാക്കാളും 
എംല്ലാാം എംഴുതുന്നതംിനംായംി പീല്ലാവഗ്രാന്ഥലി
പീിയുംം അംതംിഫെ� ഉദ്ദേപീാല്പന്നമിായം  ആദിയ
ഫെയംഴു�് ആയം മിലയംാളിലിപീിയുംം ഉണ്ടായംി. 
അം ക്ഷരി മി ാ ലയം ി ലും ം  പീ ദി സ്വ മ്പ � ി ലും ം 
സ്വംസ്കൃതംം ഫെചലും�ിയം സ്വവാധീനംം വളിഫെരി 
വിപുലമിാണ്. എംന്നാല് വയാകീരിണ�ില് 
സ്വംസ്കൃതം�ിഫെ� സ്വവാധീനംം ഉണ്ടായംതുമിില്ലാ.

ആദിിദ്ര്യാവിഡി ഭാഷി അംഥവാ പൂര് വ്വ 
മിലയംാളി തംമിിഴി ്  ഭാഷിയംിഫെല മിലനംാട്ടു 

വഴിക്കാങ്ങളിില് സ്വംസ്കൃതംം, പീാലി, പ്രാകൃതംം, 
അംപീഭ്രംംശം എംന്നീ പ്രാകൃതംഭാഷികീള്, 
ഹിിന്ദി, ഫെതംലുംഗു, ഉറുദു, കീന്നഡി, തംമിിഴി് 
തുെങ്ങിയം ഭാരിതംീയംഭാഷികീള്, ഫ്രീഞ്ചാ്, ഗ്രാീക്കാ്, 
ജര്�ന്, ദ്ദേപീര്ഷിയന്, അംറാബികീ്, ദ്ദേപീാര്ച്ചു
ഗീീസ്വ്, ഇംഗ്ലീീഷി് തുെങ്ങിയം വിദ്ദേദിശഭാഷികീള് 
നംല്കീിയം പീദിസ്വമ്പത്തും ആശയംസ്വമ്പത്തും 
ഏല്ലാാം ദ്ദേചര്ന്നതംാണ് ഇന്നഫെ� മിലയംാളിം. 
അംനംയഭാഷിാപീദിങ്ങള് നംാം സ്വവീകീരിിച്ച്തു
ദ്ദേപീാഫെല മിറ്റു ഭാഷികീള്ക്കാ് നംമ്മുഫെെ പീദിസ്വ
മ്പ�് നംല്കീിയംിട്ടുമുണ്ട്. അംനംയഭാഷിാപീദി
ങ്ങളുഫെെ സ്വാന്നിദ്ധയം ഒരു ഭാഷിയുംഫെെ വളിര്ച്ച്
യുംഫെെ ലക്ഷണമില്ലാ. ഇന്ന് ദ്ദേകീരിളി�ിലുംം 
ലക്ഷദിവീപീിലുംമിായംി മൂന്നരിദ്ദേക്കാാെിയംിലധികീം 
ജനംങ്ങള് സ്വംസ്വാരിിക്കുന്ന ഭാഷിയംാണ് 
മിലയംാളിം. ദ്ദേകീരിളിഭാഷി, മിലയംാംഭാഷി, 
മിലയംാളിിം, മിലയംായ്മ, മിലയംാണ്മ, മിലയംാഴ്മ 
എംന്നിങ്ങഫെനം പീല ദ്ദേപീരുകീളിില് മിലയംാളിം 
അംറാിയംഫെപ്പിട്ടിിരുന്നു.   ദ്ദേകീരിളിഫെ�ക്കുറാിക്കു
ന്ന ഏറ്റവുംം പീഴിക്കാമുള്ള ദ്ദേപീരി് 'പീല്കു�
കൂട്ടിം' എംന്നാകുന്നു. പീല കുന്നുകീളുഫെെ കൂട്ടിം 
എംന്നര്ത്ഥ്യം. ഇതം് പീിന്നീെ് ദ്ദേചരിമിാന് നംാല്പുംം 
ദ്ദേചരിമിാന് രിാജയവുംം പീിന്നീെ് കുലദ്ദേശഖ്യാരി 
സ്വാമ്രാാജയവുംമിായംി. പീിന്നീെ് ഒരു പീതംനം�ി
ഫെ� കീാല�ട്ടിമിായംിരുന്നു. തം�ില് യുംദ്ധം 
ഫെചയ്യുന്ന നംിരിവധി നംാട്ടുരിാജയങ്ങള് ഇക്കാാ
ല�ാണ് ദ്ദേപീാര്ച്ചുഗീീസ്വ് രിാഷ്ട്രീയംാധിനംി
ദ്ദേവശം.

'റ്റോകര്യംളിം വാളിരുന്നൂ പശ്ചിിമ�ട്ടങ്ങന്റെളി -
റ്റോക്കാറിിയുംം കടന്നും ന്റെ�ന്ന�യമോം ര്യംോജ്യ
ങ്ങളിിൽ'

എംന്ന് മിഹിാകീവി പീാലാ എംഴുതുദ്ദേമ്പാള് 
അംതം് മിലയംാളി�ിഫെ� വികീാസ്വ�ിഫെ� 
വിജയംഗീാഥ ആകുന്നു.                        1


ഈ ��സമ്പ്ത്തിന് 

ആയാിരത്തി അംഞ്ഞൂറിിശേലന്റെറി 
വാര്ഷന്റെത്ത �ഴക്കാമുന്റെണ്ട്ന്നു 

കന്റെണ്ട്ത്തിയാിട്ടുണ്ട്്. 
ഈ ��സമ്പ്ത്തിന്റെ� 

�ഴക്കാത്തിന്റെ� അംടിസ്ഥാാനത്തി
ലാണ് മലയാാളംത്തിനും 

ശേ�ഷ്ഠഭാഷാ��വാി 
ലഭിച്ച്തി്
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മിഹാാത്മാാ പുരസ്കാാരം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം ഏഴിാംകുളം, പത്ത്നംതിട്ടി

മിഹാാത്മാാ പുരസ്കാാരം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം മൈമിലംാപ്ര, പത്ത്നംതിട്ടി

മിഹാാത്മാാ പുരസ്കാാരം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം �ാന്നാംി അങ്ങാാടി, പത്ത്നംതിട്ടി

മിഹാാത്മാാ പുരസ്കാാരം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം തലംയാഴിം, ബ്ലോകാട്ടിയം

മിഹാാത്മാാ പുരസ്കാാരം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം കടമ്പനാട്, പത്ത്നംതിട്ടി

മിഹാാത്മാാ പുരസ്കാാരം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം പെനടുംംമ്പ്രംം, പത്ത്നംതിട്ടി

മിഹാാത്മാാ പുരസ്കാാരം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം കരുവാറ്റ്, ആലംപ്പുഴി

മിഹാാത്മാാ പുരസ്കാാരം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം എടപ്പ്ാള്, മിലംപ്പു�ം

മിികച്ച നഗരസംഭാ ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം : സുൽത്ത്ാന് �ബ്ലോത്ത്രി മിികച്ച നഗരസംഭാ രണ്ടാംാം സ്ഥാാനം : തിരൂരങ്ങാാടി
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എ�ണ്ാകുളം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം - കുന്നുകര ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്ത്് തൃശൂര് ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം - വള്ളിബ്ലോത്ത്ാള് നഗര് ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്ത്്

പാലംക്ക്ാട് ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം - പെവള്ളിിബ്ലോനഴിി ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്ത്് മിലംപ്പു�ം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം - മിാ�ബ്ലോഞ്ചാരി ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്ത്്

തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം - പെചീമ്മരുത്ത്ി ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്ത്് പെകാല്ലാം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം - ശൂരനാട് സംൗത്ത്് ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്ത്്

ബ്ലോകാഴിിബ്ലോക്ക്ാട് ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം - വളയം ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്ത്് വയനാട് ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം - മിീനങ്ങാാടി ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്ത്്

പത്ത്നംതിട്ടി ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം - തുമ്പമിണ് ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്ത്് ആലംപ്പുഴി ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം - വീയപുരം ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്ത്്

കണ്ണൂര് ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം - പാപ്പ്ിനിബ്ലോ�രി ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്ത്് കാസംര്ബ്ലോഗാഡി് ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം - പെചീറുവത്തൂര് ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്ത്്

ബ്ലോകാട്ടിയം ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം - കു�വിലംങ്ങാാട് ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്ത്് ഇടുംക്ക്ി ഒന്നാംാം സ്ഥാാനം - കുമിളി ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്ത്്

സ്ംര്യംോജ്് റ്റോ�ോഫിി ഗ്രോമപഞ്ചാോയ�് - ജ്ില്ലോതാലംം



 മുര്യംളിീധ്യര്യംൻ താഴിക്കാര്യം 

പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് | ഫെ�ബ്രുവരാി 20224

നംാമിിദ്ദേപ്പിാള് വഴിിദ്ദേയംാരിങ്ങളിില് നംിന്നും 
വ ാ ങ്ങു ന്ന  പീ ഴി ങ്ങ ളി ി ല്  എം ത്രി 

ഇനംങ്ങള് ദ്ദേകീരിളിീയംമിാണ്. ഇന്ത്യ മുഴുവന് 
സ്വഞ്ചാരിിച്ച്ാലുംം നംാം ഒദ്ദേരിയംിനംം പീഴിങ്ങള് 
വഴിിവക്കാില് കീാണും, അംവ ആദ്ദേഗീാളിസ്വ
മിതംവം പ്രഖ്യായാപീിക്കുകീയംല്ലാ മിറാിച്ച്് നംമ്മുഫെെ 
ജീവിതം പീരിിസ്വരിത്തുണ്ടായംിരുന്ന പീഴിങ്ങ
ളിിദ്ദേലഫെറായുംം അംപ്രതംയക്ഷമിായംിരിിക്കുന്നു 
എംന്ന് പീദ്ദേരിാക്ഷമിായംി പീറായുംകീയംാണ്. 
പീഴിയംകീാലം ഓര്�കീള് ഫെകീാണ്ട് മിാത്രിമി
ല്ലാ മിധുരിിക്കുന്നതം്, പ്രകൃതംി അംന്ന് കീനംി�
രുളിിയം രുചിദ്ദേഭദിങ്ങള് ഫെകീാണ്ടുകൂെിയംാണ്. 
മിരിങ്ങളിായുംം ഫെചെികീളിായുംം �ലസ്വമൃദ്ധി
ദ്ദേയംാഫെെ എംവിഫെെയുംം നംമ്മുഫെെ ചുറ്റുപീാടുകീളിില് 
നംിറാഞ്ഞുനംിന്നവഫെയം നംാം മിണം ഫെകീാണ്ടും 
നംിറാം ഫെകീാണ്ടും രുചിദ്ദേഭദിം ഫെകീാണ്ടും തംിരിിച്ച്
റാിഞ്ഞു. ഞാാവല്പ്പിഴിം തംിന്ന്  നംാവുംകീറുത്തു, 
ഇല�ിപ്പിഴിം നുണ�് കുരു ദൂഫെരിഫെയ്ക്കാറാി
ഞ്ഞു, കീാട്ടുഫെതംച്ച്ിപ്പിഴിം സൈകീക്കുെന്നയംില് 

സ്വവീകീരിിച്ചു, അംങ്ങഫെനം സൈവവിധയ�ിഫെ� 
പുറാംകീാഴ്ചകീളും നംാവില് നംിറാ� രുചികീളും- 
പീലതും നംട്ടുവളിര്�ിയംതംായംിരുന്നില്ലാ, 
തംാദ്ദേനം മുളിച്ച്് നംമുക്കാായംി വളിര്ന്നവയംാണ്. 
പീണ്ട് സ്കൂളിിദ്ദേലക്കുള്ള യംാത്രിയ്ക്കാിെയംിലാണ് 
കുട്ടിികീള് ഇവഫെയംാഫെക്കാ കീാണുന്നതും കൂട്ടുകീാ
ഫെരില്ലാാം ദ്ദേചര്ന്ന് ഈ പീഴിങ്ങളിില് പീലതും 
പീറാിച്ചുതംിന്നുന്നതും. പീരിിസ്ഥാിതംി ദ്ദേബാധ�ി
ഫെ�യുംം  പീരിിസ്വരിദ്ദേബാധ�ിഫെ�യുംം ബാല
പീാഠിങ്ങള് ഇങ്ങഫെനംയംായംിരുന്നു ഹൃദിിസ്ഥാ
മിാക്കാിയംിരുന്നതം്. ക്ലാസ്സില് പീഠിിക്കുന്നതും 
പീഠിിപ്പിിക്കുന്നതുമിായം പീാഠിങ്ങള്ക്കാപ്പുറാ�് 
ജീവിതംഫെ� പ്രകൃതംിയുംമിായംി വിളിക്കാിദ്ദേച്ച്ര്
� പീാഠിപുസ്താംകീമിായംിരുന്നു ഇെവഴിികീളും, 
വയംല് വരിമ്പുകീളും, നംീഫെരിാഴുക്കുദ്ദേതംാടുകീളും, 
ഫെപീാന്ത്ക്കാാടുകീളും തംാണ്ടിയുംള്ള സ്കൂള് യംാത്രി.

വിളിഞ്ഞുപീഴു� ചൂരിപ്പിഴിം തംിന്നിട്ടുദ്ദേണ്ടാ? 
തംനംതംായം ഒരു സ്വവാദിിദ്ദേല്ലാ?  ദ്ദേക്ഷത്രിങ്ങദ്ദേളിാെ് 
ദ്ദേചര്ന്നുള്ള കീാവുംകീളിിലുംം മിറ്റും പീെര്ന്നുവളി

രുന്ന ചൂരിലിഫെ� കീായം് പീഴുത്തുകീഴിി�ാല് 
അംതംിഫെ� ഫെതംാലി കീളി�് മിാംസ്വളിമിായം 
ഭാഗീം തംിന്നാന് നംല്ലാ സ്വവാദുണ്ടതംിനം്. ചൂരിപ്പിഴിം 
നംല്ലാ ശ്രീദ്ധദ്ദേയംാഫെെ സ്വാവധാനംം പീറാിഫെച്ച്
ടു�ിഫെല്ലാങ്കാില് ദ്ദേദിഹിമിാസ്വകീലം ചൂരില് 
മുള്ളുഫെകീാണ്ടു മുറാിയുംകീയുംം ഫെചയ്യും.

ഓെല്പ്പിഴി�ിഫെ� കീാലമിായംാല് 
പീിഫെന്ന ഏതു വള്ളിപ്പിെര്പ്പിിലൂഫെെയുംം അംള്ളി
പ്പിിെിച്ച്്  കീയംറാി പീഴുത്തു പീാകീഫെമി�ിയം 
ഓെല്പ്പിഴിം പീറാിച്ച്ിദ്ദേട്ടി കുട്ടിികീളിെങ്ങൂ. മി�
നംിറാ�ിലുംള്ള പീഴു� കീായം് പീറാിഫെച്ച്ടു�് 
സൈകീഫെവള്ളയംിലിഫെട്ടിാന്ന് കീശക്കാി പീതംം 
വരു�ി പുറാം ഫെതംാലി ദ്ദേലശം കീളി�് 
ഉറാിഞ്ചാി കീഴിിച്ച്ാല് ഓെല്പ്പിഴി�ിഫെ� മിാധു
രിയമുള്ള രിസ്വം നുകീരിാം. ഇതംിനുള്ളിലായംി 
കീട്ടിിയുംള്ള ദ്ദേതംാദ്ദേൊടുകൂെിയം കുരു ഉണ്ട്. 
ഇഫെതംാരു എംണ്ണക്കുരുവാണ് ഇതംാട്ടിിയംാണ് 
ഓെഫെലണ്ണ എംടുക്കുന്നതം്.

കുളിമിാങ്ങ എംന്ന് ദ്ദേകീട്ടിിട്ടുദ്ദേണ്ടാ? കീാവും 

നം�ടുവിിട്ടുയോപീ�� നം�െന് പീഴിങ്ങള്
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കീളിിലുംം വനംദ്ദേ�ാെ് ദ്ദേചര്ന്ന പ്രദ്ദേദിശങ്ങ
ളിിലുംം മിരിമിായംി വളിര്ന്നിരുന്ന �ലവൃക്ഷ
മിാണിതം് .  വിളിഞ്ഞുഫെകീാഴിിഞ്ഞുവീഴുന്ന 
കുളിമിാങ്ങ ഫെപീറുക്കാിഫെയംടു�് അംതംിഫെ� 
കീട്ടിിയുംള്ള പുറാംദ്ദേതംാെ് ഫെപീാട്ടിിച്ച്് ഉള്ളിലുംള്ള 
പീരിിപ്പിാണ് തംിന്നുകീ. ഇ�ിരിി മിാത്രിമുള്ള 
കുളിമിാങ്ങയ്ക്കുള്ളില് ഇ�ിരിിദ്ദേയംാളിദ്ദേമി പീരിി
പ്പുണ്ടാവുംകീയുംള്ളൂ.

ഇല�ിപ്പൂവിഫെ�  മിണം എംത്രി ഹൃദിയം
ഹിാരിിയംാണ്. ഇല�ി പൂത്തുകീഴിി�ാല് 
കീാറ്റ് നംാൊഫെകീ പൂമിണം പീരിത്തും. ഇല�ി
പ്പൂക്കാള്  ഫെകീാരുത്തു മിാലയുംണ്ടാക്കാി പ്രിയം
ഫെപ്പിട്ടി കൂട്ടുകീാര്ക്കാ് സ്വ�ാനംിച്ച് ബാലയകീാ
ലസ്മൃതംികീള് നം�ളിില് പീലര്ക്കുമിിദ്ദേല്ലാ? 
ഇല�ിപ്പൂദ്ദേപീാഫെല തംഫെന്നയംാണ് ഇല�ി
പ്പിഴി�ിഫെ� ഉള്ളിഫെല കുരുവിദ്ദേനംാടുദ്ദേചര്ന്നു
ള്ള മിാംസ്വളിമിായം ഭാഗീം തംിന്നിട്ടുള്ളവര്ക്കാറാി
യംാം ഇല�ിപ്പിഴി�ിഫെ� രുചിയുംം.

 'ആനംവായംില് അംമ്പഴിങ്ങ' നംാം സ്വര്വ്വ 
സ്വാധാരിണയംായംി പീറായുംന്ന ഒരു ഫെചാല്ലാാ
ണിതം.് പുറാം പീറാമ്പുകീളിിഫെല അംതംിരുകീളിി
ലുംം കീാവുംകീദ്ദേളിാടു ദ്ദേചര്ന്ന പുരിയംിെങ്ങളുഫെെ 
അംതംിര്�ികീളിിലുംം വളിര്ന്നിരുന്ന ഒരു 
�ലവൃക്ഷമിാണിതം്. എംത്രികീണ്ടു പുളിിയംായംി
രുന്നാലുംം ഇവ പീറാിഫെച്ച്ടു�്  തംിന്നാ� 
കുട്ടിികീളുണ്ടാവില്ലാ. മിരിമിായംി വളിരുന്ന അംമ്പഴി
�ില് കുലകീളിായംിട്ടിാണ് അംമ്പഴിങ്ങ ഉണ്ടാ
കുന്നതം്. കുരുന്നു പീരുവ�ില് പീറാിഫെച്ച്ടുത്തു 
ഇതം് ഉപ്പിിലിൊറുമുണ്ട്.

തംിന്നു കീഴിി�ാല് നംാക്കും ചിറാിയുംം 
വായുംം ഈസ്റ്റ്മിാന് കീളിറാിലാകുന്ന ഒരു 
പീഴിമുണ്ട്.  അംതംാണ് ഞാാവല്പ്പിഴിം. ചവര്
പ്പുള്ള മിാധുരിയമിാണ് അംതംിഫെ� ദ്ദേവറാിട്ടി 
സ്വ വ ി ദ്ദേ ശ ഷി തം .  ഞാ ാ വ ല് പ്പി ഴി � ി ഫെ � 
കീാലമിായംാല് നംാനംാജാതംി പീക്ഷികീള് ഇതു 
തംിന്നുവാനംായംി എംത്തും.

കീമ്പിളിി നംാരിങ്ങയുംം, ഒെിച്ചുകു�ി 
നംാരിങ്ങയുംം, ഫെകീാട്ടിയ്ക്കായുംം, പൂച്ച് ഫെകീാട്ടിയ്ക്കാ
യുംം, കീാട്ടുഫെച�ിപ്പിഴിവുംം തുെങ്ങി ഇനംിയും
ഫെമിത്രിദ്ദേയംാ നംാെന് �ലങ്ങള്. ഇവയംില് 
പീലതും കീാണുവാദ്ദേനംാ ദ്ദേവലിപ്പിെര്പ്പുകീളിി
ലുംം, ഫെപീാന്ത്ക്കാാടുകീളിിലുംം ധാരിാളിമിായംി 
ഉണ്ടായംിരുന്ന ഈ നംാെന് പീഴിങ്ങളുഫെെ ദ്ദേപീരി് 
ദ്ദേപീാലുംം പീറായുംവാദ്ദേനംാ നംമ്മുഫെെ കുഞ്ഞുങ്ങള്
ക്കാറാിയംില്ലാ. അംതംിനംവഫെരി കുറ്റം പീറാ�ിട്ടി് 
എംന്ത്് കീാരിയം? വീടും സ്കൂളും സ്കൂള് ബസ്സും, 
െൂഷിന് ക്ലാസ്സും, എംന്�ന്സ്വ് ദ്ദേകീാച്ച്ിംഗും, 
ഫെമിാസൈബല് ദ്ദേ�ാണിഫെല ഇദ്ദേമിജുകീള്ക്കും 
വീഡിിദ്ദേയംാ ഫെഗീയംിമിികുള്ക്കുമിപ്പുറാം വീെിഫെ� 
ഫെതംാെി ദ്ദേപീാലുംം പീരിിചിതംമില്ലാാ� കുട്ടിികീളിാ
ദ്ദേണഫെറായുംം. മിണ്ണില് ചവിട്ടിിയംാല് ദ്ദേരിാഗീം 
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വരുഫെമിന്ന് ഭയംക്കുന്ന അംഥവാ ആ ഭയംപ്പിാ
ദ്ദേൊഫെെ വളിര്ത്തുന്ന നംമ്മുഫെെ കുഞ്ഞുങ്ങള് 
നംാെന് പീഴിങ്ങള് കീാണുന്നഫെതംങ്ങഫെനം?

ഇന്ന് നംാം വലിയം വിലഫെകീാടുത്തു 
പീഴിം വാങ്ങുദ്ദേമ്പാള് ഉള്ളില് വല്ലാാ� 
ആധിയംാണ്. ഇതു മിാരികീമിായം വയാധിയംാ
കുദ്ദേമിാ എംന്ന കീടു� ആശങ്കാ. എംത്രികീണ്ട് 
കീീെനംാശിനംി എംത്രിമിാത്രിം രിാസ്വവളിം ആമിാ
ശയം�ില് എംത്തുഫെമിന്ന ആധി. എംവിഫെെ
ദ്ദേപ്പിായംി ഓര്�യംില് രുചിയംായംി വിെരുന്ന 
�ലങ്ങള്? അംവഫെയംങ്ങും ഒളിിച്ച്് ദ്ദേപീായംതംല്ലാ, 
നംാം ഉദ്ദേപീക്ഷിച്ചു കീളി�തംാണ്. ഉദ്ദേപീക്ഷി
ച്ചു കീളിയുംന്ന നംന്മകീള് തംിരിിഫെകീ വരിില്ലാ, അംവ 
ഭൂമിി പീിളിര്ന്നു മിറാഞ്ഞുദ്ദേപീായം സൈവദ്ദേദിഹിിഫെയം
ദ്ദേപ്പിാഫെല നംിതംയദ്ദേവദിനംയംായംിത്തുെരും.

ഏഫെറാ സ്വവാദിിഷ്ഠിമിായം ഒരു നംാെന് 
പീഴിഫെ�ക്കുറാിച്ചുകൂെി പീറാ�ിട്ടി്   ഈ 
കുറാിപ്പി് അംവസ്വാനംിപ്പിിക്കാാം. ആ�ിലിച്ച്
ക്കാ അംഥവാ അംയംനംിച്ച്ക്കായുംഫെെ പീഴു� 
പീഴിമിാണതം്- ഇതംിഫെ� ഫെതംാലിഫെയംല്ലാാം 
മിാറ്റി ഫെഞാടുപ്പിില് പീിെിച്ചു ഫെകീാണ്ട്  കൂ�ില് 
പീറ്റിദ്ദേച്ച്ര്ന്നിരിിക്കുന്ന തുടു� ആ�ിലിച്ചുളി 
തംിന്നിട്ടുള്ളവര്ക്കാറാിയംാം ഈ �ല�ി
ഫെ� രുചി! ആ�ിലിച്ചുളിയുംഫെെ പുറാഫെ� 
മിാംസ്വളിമിായം ഭാഗീം തംിന്നു കീഴിി�ാല് 
നംദ്ദേന്ന ഫെചറാിയം കുരു വായംില് ബാക്കാിയംാകും. 
ഈ കുരുവുംം വലിഫെച്ച്റാിഞ്ഞു കീളിയംാനുള്ളതം
ല്ലാ, നംന്നായംി വറുഫെ�ടു�ാല് കീപ്പിലണ്ടി 
അംഥവാ നംിലക്കാെല ഫെകീാറാിക്കുന്നതുദ്ദേപീാഫെല 
നംല്ലാ സ്വവാദ്ദേദിാഫെെ തംിന്നാം. നംന്നായംി വിളി�് 

പീഴുക്കാാറാായം ആ�ിലിച്ച്ക്കാ നംിലത്തു 
മിണ്ണില് വീഴിാഫെതം പീറാിഫെച്ച്ടു�് കുട്ടിയംില് 
സൈവദ്ദേക്കാാല് നംിറാച്ച്് അംതംിനുള്ളില് ഫെവച്ച്് 
പീഴുപ്പിിഫെച്ച്ടുക്കും. സൈവകുദ്ദേന്നരിം സ്വ് കൂള് 
വിട്ടുവന്നാല് പീഴു� ആ�ിലിച്ച്ക്കാ ഏഫെറാ 
സ്വവാദിിഷ്ഠി ഭക്ഷണമിായംിരുന്നു. ഇന്നഫെ� 
കുട്ടിികീദ്ദേളിാെ് ആ�ിലിച്ച്ക്കാഫെയംക്കുറാിച്ചുപീറാ
�ാല് അംഫെതംന്തു ചക്കാപ്പിഴിം? മുള്ളുള്ള ഒരു 
വലിയം കീായംദ്ദേല്ലാ എംന്ന് ചിലഫെരിങ്കാിലുംം ദ്ദേചാദിി
ച്ച്ാലായംി. ഇതംിഫെനംാരിനുബന്ധം കൂെിയുംണ്ട്- 

 

പീഞ്ചാായം�് രിാജ ്  മിാസ്വികീയംി 
ദ്ദേലക്കുള്ള ദ്ദേലഖ്യാനംങ്ങളും കീത്തുകീളും 
prmdp2020@gmail .com എംന്ന 
ഇ-ഫെമിയംില് വിലാസ്വ�ില് അംയംദ്ദേക്കാ
ണ്ടതംാണ്.

‘ഏകീീകൃതം തംദ്ദേ�ശസ്വവയംംഭരിണവകുപ്പി് 
യംാഥാര്ത്ഥ്യയമിാകുദ്ദേമ്പാള്' എംന്ന ശീര്ഷികീ
�ില് തംദ്ദേ�ശസ്വവയംം ഭരിണ എംസൈക്സിസ്വ് 
വകുപ്പി് മിന്ത്രിി എംം.വി. ദ്ദേഗീാവിന്ദന് മിാസ്റ്റര് 
പ്രസ്വിദ്ധീകീരിിച്ച് ദ്ദേലഖ്യാനംം, ഏകീീകൃതം വകുപ്പി് 
രൂപീീകീരിണ�ിലൂഫെെ സ്വര്ക്കാാര് ലക്ഷയമിിടു
ന്ന ദിീര്�കീാല വികീസ്വനംകീാഴ്ചപ്പിാെിഫെ�യുംം 
ദ്ദേസ്വവനംപ്രദിാനംസ്വംവിധാനംഫെ� എംപ്രകീാരിം 
ഫെപീാതുജനംസ്വൗഹൃദിവുംം ലളിിതംവുംമിാക്കുന്നതംിനം് 
സ്വഹിായംകീരിമിാകുഫെമിന്ന് വിശദിീകീരിിക്കുന്നു. 
വിദ്ദേകീന്ദ്രീീകൃതംാസൂത്രിണപ്രക്രാിയം അംതംിഫെ� 

കീാല് നൂറ്റാണ്ട് പീിന്നിടുന്ന ഈ �ട്ടി�ില് 
ചരിിത്രിപീരിമിായം അംനംിവാരിയതം കൂെിയംായംിരു
ന്നു. ഫെപീാതുസ്വര്വ്വീസ്വ് രൂപീീകീരിണ�ിലൂഫെെ  
സ്വാക്ഷാതം്കീരിിക്കാഫെപ്പിടുന്നഫെതംന്ന് കീാണാ
വുംന്നതംാണ്. ഫെപീാതുജനംദ്ദേസ്വവനംപ്രദിാനംം 
ഏറ്റവുംം തംാഴി�ട്ടിിലുംള്ള ആവശയക്കാാരിിദ്ദേലക്കാ് 
ദ്ദേനംരിിട്ടി് എം�ിക്കുകീ എംന്ന ലക്ഷയ�ിദ്ദേലക്കു
ള്ള ഒരു സുപ്രധാനം ചുവെ് വയ്പും നംാഴിികീക്കാല്ലു
മിാണ് വകുപ്പി് ഏകീീകീരിണ�ിലുംഫെെ സ്വര്ക്കാാര് 
സ്വാധയമിാക്കാിയംതം്. വകുപ്പി് ഏകീീകീരിണ�ി
ഫെ� സുപ്രധാനം നംാള്വഴിികീള് സ്വംബന്ധിച്ച്് 
ഡിി. ബാലമുരിളിി ഐ.എം.എംസ്വ്. പ്രസ്വിദ്ധീകീരിി
ച്ച് ദ്ദേലഖ്യാനംവുംം ദ്ദേഡിാ. സ്വി.പീി. വിദ്ദേനംാദി്  ദ്ദേഡിാ. 
രിമിാകീാന്ത്ന് എംന്നിവരുഫെെ ദ്ദേലഖ്യാനംങ്ങളും  
ശ്രീദ്ദേദ്ധയംവുംം കീാലികീ പ്രസ്വക്താവുംമിായംിരുന്നു. 

 മുരിളിീധരിന് തംഴിക്കാരിയുംദ്ദേെതംായംി വന്ന 
എംള്ളുകൃഷിി എംദ്ദേള്ളാളിമിില്ലാാഫെതംയംാകുദ്ദേമിാ 
എംന്ന ദ്ദേലഖ്യാനംം, നംമ്മുഫെെ പീല പീാരിമ്പരിയ 

കീാര്ഷിികീ ഉല്പന്നങ്ങളും അംനംയംനംിന്നുദ്ദേപീാ
കുന്ന സ്വാഹിചരിയവുംം അംതംിഫെനം സ്വംരിക്ഷി
ദ്ദേക്കാണ്ടതംിഫെ� അംനംിവാരിയതംയുംം എംടുത്തുകീാ
ട്ടുന്നതംായംിരുന്നു. ദ്ദേലഖ്യാനംങ്ങള്  പ്രസ്വിദ്ധീകീരിി
ച്ച് പീഞ്ചാായം�് രിാജ് മിാസ്വികീയുംഫെെ ജനുവരിി 
ലക്കാം ഉന്നതംമിായം നംിലവാരിം പുലര്ത്തുന്നു, 
ഇതംിഫെ� അംണിയംറായംില് പ്രവര്�ിച്ച് എംല്ലാാ
ദ്ദേപീര്ക്കും അംഭിനംന്ദനംങ്ങള്  അംറാിയംിക്കുന്നു.  

പി. സു�ിൽകുമോര്
ആലപ്പുഴി  

അംദ്ദേയ്യാ നംിപ്പിാ പീരിത്തുന്ന വവ്വാല് തംിന്നുന്ന 
പീഴിമിാണ്- ചുവദ്ദേൊഫെെ ഫെവട്ടിിക്കാളിയൂ എംന്നു 
പീറായംാതംിരുന്നാല് മിഹിാഭാഗീയം. 

പീകീിട്ടും  ഫെപീാലിമിയുംം  പീത്രിാസ്സും 
ദ്ദേപീാരിാഫെയംന്നു ദ്ദേതംാന്നിയംദ്ദേപ്പിാള് നംാം ഉദ്ദേപീ
ക്ഷിച്ചു കീളി� പീപ്പിായംയുംം, ചക്കായുംം, നംിതംയ
വഴുതംനംയുംം, മുരിിങ്ങയംിലയുംം, ദ്ദേചനം�ണ്ടും, 
വാഴിച്ചുണ്ടും, വാഴിപ്പിിണ്ടിയുംഫെമില്ലാാം ഇദ്ദേപ്പിാള് 
എംന്തുവിലഫെകീാടുത്തും നംാം വാങ്ങുകീയംാണ്. 
ആദ്ദേരിാഗീയ�ിനംതംു�മിം നംാരു കൂടുതംലുംള്ള 
വിഷിം വമിിക്കാാ� ഈ നംാെന് �ലങ്ങളിാ
ഫെണന്ന് ഇദ്ദേപ്പിാള് നംാം തംിരിിച്ച്റാി�ിരിിക്കു
ന്നു. ഇഫെതംാരു പ്രകൃതംി നംിയംമിമിാണ്. എംല്ലാാ 
കീയംറ്റ�ിനും ഒരു ഇറാക്കാം ഉറാപ്പിാണ് ! പീെി
കീെന്നുദ്ദേപീായം നംന്മകീഫെളിഫെയംല്ലാാം ഒരിിക്കാല് 
അംദ്ദേനംവഷിിച്ചു കീഫെണ്ട�ി മിെക്കാി ഫെകീാണ്ടുവ
ദ്ദേന്ന മിതംിയംാകൂ. കീയാന്സ്വറാിനു മിറുമിരുന്നായംി, 
പ്രദ്ദേമിഹി�ിനം് സൈകീകീണ്ട ഔഷിധമിായംി, 
രിക്താസ്വ�ര്��ിനം് ഒറ്റമൂലിയംായുംഫെമിാഫെക്കാ 
നംാം ഉദ്ദേപീക്ഷിച്ചു കീളി� ഈ നംാെന് 
പീഴിങ്ങള് തംിരിിഫെകീ എം�ാതംിരിിക്കാില്ലാ. 
വിദ്ദേദിശ സ്വര്വ്വകീലാശാലകീള് ഗീദ്ദേവഷിണ 
പീഠിനംങ്ങള് നംെ�ി സ്വായം്പ്പി് നം�ദ്ദേളിാടു 
പീറാഞ്ഞു തംരും ഈ പീഴിങ്ങളുഫെെ ഔഷിധമൂ
ലയം. നംാമിതം് അംക്ഷരിംപ്രതംി അംനുസ്വരിിക്കും. 
മൃതംസ്വഞ്ജീീവനംി ദ്ദേതംെിദ്ദേപ്പിായം ഹിനുമിാഫെനം 
ദ്ദേപീാഫെല പീല  വിധ ദ്ദേരിാഗീങ്ങള്ക്കും മിറു
മിരുന്നായംി മിാറുന്ന ഈ നംാെന് പീഴിങ്ങള് 
അംദ്ദേനംവഷിിച്ച്് നംാഫെളി നം�ളും ഫെനംദ്ദേട്ടിാട്ടി 
ദ്ദേമിാടും.                                               1      


�കിട്ടും ന്റെ�ാലിമയും �ത്രാസ്സുംം 

ശേ�ാരാന്റെയാന്നു ശേതിാന്ന്ിയാശേപ്പ്ാള് 
നാം ഉശേ�ക്ഷ്യിച്ചു കളംഞ്ഞ 

�പ്പ്ായായും, �ക്കായും, നിതിയവാഴുതി
നയും, മുരിങ്ങയാിലയും,  

ശേ�നത്തണ്ടുംം, വാാഴച്ചുണ്ടുംം, 
വാാഴപ്പ്ിണ്ട്ിയുന്റെമല്ലാം ഇശേപ്പ്ാള് 

എന്തുവാിലന്റെകാടുത്തുംം  
നാം വാാങ്ങുകയാാണ്
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