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ശേലഖകരുംന്റെട അംഭിപ്രായാം സര്ക്കാാരിശേ�തിായാിരിക്കാ
ണന്റെമന്ന്ില്ല. അംവായുന്റെട പൂര്ണ്ണമായാ ഉത്തരവാാ�ിത്തം 
ശേലഖകര്ക്കാ് മാത്രമായാിരിക്കുംം. �രസയങ്ങളുന്റെട ഉള്ളട
ക്കാത്തിലുംം � ഞ്ചാായാത്ത് രാജ്ിന് ഉത്തരവാാ�ിത്തമില്ല.

എഡിിറ്റോ�ോറിിയൽ

പതിിനാാലാംാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിിയുടെെ 
വികസനാ ലാംക്ഷ്യയങ്ങള് കൈകവരിക്കാാന് 

നാമുക്കാ് ഒരുമിിച്ച്് നാില്ക്കാാം 
നോലാംാകമീാന്റെക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ നോകരളംത്ത്ിന്റെ� ജ്നാകീയാസൂത്രണ പ്രിസ്ഥിാ

നാത്ത്ിനാ് കാല്നൂറ്റാണ്ട്് പൂര്ത്ത്ിയാകുന്ന ഘട്ടത്ത്ിലാംാണ് പതിിനാാലാംാം പഞ്ചവത്സര 
പദ്ധതിി ആരംഭിക്കുന്നതി്. സൈവവിധയമീാര്ന്നതും ഭാവനാാപൂര്ണ്ണവുംമീായ വികസനാ 
പദ്ധതിികള് ആവിഷ്കരി�് നാടപ്പാാക്കാനുള്ള പ്രിാപ്തിി തിനോ�ശ സ്ഥിാപനാങ്ങള് 
ഇതിിനോനാാടകം തിന്റെന്ന ആര്ജ്ജിി�് കഴിഞ്ഞു. ഇരുപത്ത്ിയഞ്ച് വര്ഷിം ന്റെകാണ്ട്് 
നോനാടിയ അനുഭവ പരിചയം തിനോ�ശസ്ഥിാപനാങ്ങളുംന്റെട കാരയക്ഷ്യമീതി �ണയമീായി 
വര്ദ്ധിക്കാന് കാരണമീായിട്ടുണ്ട്്. 1996-ല് നോകരളംം നാടപ്പാിലാംാക്കിയ ജ്നാകീയാസൂ
ത്രണ പ്രിസ്ഥിാനാം, പദ്ധതിി വിഹിതിത്ത്ിന്റെ� 35-40 ശതിമീാനാം തുക വന്റെര തിനോ�ശ  
സവയംഭരണ സ്ഥിാപനാങ്ങള്ക്ക് നാല്കിന്റെക്കാണ്ട്് വിപ്ലവകരമീായ തിീരുമീാനാമീാണ് 
അന്നന്റെത്ത് സര്ക്കാര് നാടപ്പാിലാംാക്കിയതി്. ഇതി് പ്രിാനോദീശിക വികസനാ പ്രിക്രിയ 
കുടുംതില് നോവ�ത്ത്ിലാംാക്കുന്നതിിനാ് ഊര്ജ്ജിം നാല്കി.

നോകാവിഡാാനാന്തര നാവനോകരളം സൃഷ്ടിിയില് വലാംിയ പങ്ക്് വഹിനോക്കണ്ട്തി് തിനോ�ശ 
ഭരണ സ്ഥിാപനാങ്ങളംാണ്. പതിിനാാലാംാം പദ്ധതിി ലാംക്ഷ്യയമീിടുംന്നതി് പ്രിാനോദീശിക സാ�
ത്ത്ിക വളംര്�യുന്റെട പ്രിഭവനോകന്ദ്രങ്ങളംായി തിനോ�ശഭരണ സ്ഥിാപനാങ്ങന്റെളം മീാറ്റു
ന്നതിിനാാണ്. നാമ്മുന്റെട സംസ്ഥിാനാം തുടര്�യായി രണ്ടുവര്ഷിം നോനാരിട്ട പ്രിളംയങ്ങളുംം 
നോകാവിഡാ് മീഹാമീാരിയുന്റെട പ്രിതിയാഘാതിങ്ങളുംം അതിിജ്ീവിക്കാന് നാമുക്ക് കഴിഞ്ഞതി് 
തിനോ�ശ ഭരണ സ്ഥിാപനാങ്ങളുംന്റെട കൃതിയമീായ ഇടന്റെപടല് ന്റെകാണ്ടു കൂടിയാണ്. തിനോ�ശ
ഭരണ സ്ഥിാപനാങ്ങളുംന്റെട നോശഷിിയും കാരയക്ഷ്യമീതിയും ഇനാിയും പലാംമീടങ്ങ് വര്ദ്ധിപ്പാി
ക്കുന്നതിിനാായാണ് പതിിനാാലാംാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിിയിലൂന്റെട ശ്രമീിക്കുന്നതി്.

നോകരളംത്ത്ിന്റെ� സാ�ത്ത്ിക വികസനാത്ത്ിനാ് �തിിനോവ�ം നാല്കുകന്റെയന്ന
തിാണ് പതിിനാാലാംാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിിയുന്റെട ന്റെപാതുലാംക്ഷ്യയങ്ങളംില് പ്രിധാനാം. 
പ്രിാനോദീശിക സാ�ത്ത്ിക വികസനാവുംം ന്റെതിാഴിലാംവസരങ്ങളുംന്റെട സൃഷ്ടിിയുമീാണ് മീറ്റ് 
ലാംക്ഷ്യയങ്ങള്. ഇനോതിാന്റെടാപ്പാം നോകരളംത്ത്ിന്റെ� മീികവാര്ന്ന മീാനാവ വികസനാ നോനാട്ട
ങ്ങള് സുസ്ഥിിരമീായി നാിലാംനാിര്ത്തുക, പ്രികൃതിി വിഭവങ്ങളുംന്റെട സംരക്ഷ്യണം ഉറപ്പാാ
ക്കിന്റെക്കാണ്ടുള്ള സുസ്ഥിിര വികസനാം നാടപ്പാിലാംാക്കുക എംന്നിവയും പതിിനാാലാംാം 
പദ്ധതിിയുന്റെട ന്റെപാതുലാംക്ഷ്യയങ്ങളംില്ന്റെപ്പാടുംന്നു. സംസ്ഥിാനാത്ത്ിന്റെ� പതിിനാാലാംാം 
പദ്ധതിി മുനോന്നാട്ട് വയ്ക്കുന്ന വികസനാലാംക്ഷ്യയങ്ങള് സൈകവരിക്കണന്റെമീങ്ക്ില് തിനോ�
ശഭരണ സ്ഥിാപനാങ്ങളുംന്റെട വികസനാപദ്ധതിികളുംം വലാംിയ വിജ്യമീാകണം. ഈ 
ലാംക്ഷ്യയം തിിരി�റിഞ്ഞു പതിിനാാലാംാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിിയുന്റെട വിജ്യത്ത്ിനാായി 
നാമുക്ക് ഒരുമീി�് നാില്ക്കാം.

 

എച്ച്്. ദിിറ്റോ�ശൻ ഐ.എ.എസ്്.
പഞ്ചായത്ത്് ഡായറക്ടര്

ഓറ്റോ�ോ റ്റോ�ദി�യുംം ഒരു പാോഠംം �ൽകുന്നു 
ഓറ്റോ�ോ പാോഠംവുംം ഒരു �യക്തിിയെയ മാോറ്റുന്നു.
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സംസ്ഥിാനാത്ത്് വിനോകന്ദ്രീകൃതിാസൂ
ത്രണം ആരംഭി�ിട്ട് കാല് നൂറ്റാണ്ട്് 

പിന്നിടുംകയാണ്. നാാളംിതി് വന്റെര നാാം നോനാടിയ 
സാമൂഹിക സാ�ത്ത്ിക വികസനാത്ത്ിന്റെലാം
യും വിനോകന്ദ്രീകൃതി ജ്നാാധിപതിയ ഭരണനാിര്
വ്വഹണത്ത്ിന്റെലാംയും അടയാളംന്റെപ്പാടുംത്ത്ലുക
ളുംം നോനാട്ടങ്ങളുംം ആനോ�ാളം തിലാംത്ത്ില് തിന്റെന്ന 
ശ്രദ്ധ നോനാടിയിട്ടുള്ളതിാണ്. ഈ നോനാട്ടങ്ങളുംന്റെട 
വയാപ്തിി വര്ദ്ധിപ്പാിക്കുന്നനോതിാന്റെടാപ്പാം അവ 
സുസ്ഥിിരമീായും സ്ഥിായിയായും നാിലാം നാിര്
നോത്ത്ണ്ട്തും വികസനാത്ത്ിന്റെ� ഒരു തിലാംം 
തിന്റെന്നയാണ്. അനോതിനോപാന്റെലാം നാമ്മുന്റെട 
വികസനാ മീാതൃകന്റെയ കാലാംത്ത്ിന്റെ� ന്റെവല്ലു
വിളംികന്റെളം നോനാരിടാന് സാധയമീായ രീതിിയില് 
പ്രിാപ്തിമീാക്കി സംസ്ഥിാനാത്ത്ിന്റെ� വികസനാ 
പ്രിശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം കാണുവാന് 
സാധിക്കുന്ന തിലാംത്ത്ിനോലാംക്ക് പരുവന്റെപ്പാ
ടുംനോത്ത്ണ്ട്തിായിട്ടുമുണ്ട്്. ഈ രീതിിയില് 
പ്രിാനോദീശിക സര്ക്കാറുകള് അവരുന്റെട 
പദ്ധതിികള് ആസൂത്രണം ന്റെചയ്ത്് നാിര്വ്വ

ഹണവുംം നാടനോത്ത്ണ്ട്തിായിട്ടുണ്ട്്. ചുരുക്ക
ത്ത്ില് കാല് നൂറ്റാണ്ട്് കാലാംം ന്റെകാണ്ട്് 
നോനാടിയ അനുഭവ പരിചയം സൈവവിദ്ധയമീാര്
ന്ന വികസനാ പരിപാടികള് ആസൂത്രണം 
ന്റെചയ്ത്് ന്റെകാണ്ട്് സമ്പൂര്ണ്ണവുംം സമീഗ്രാവുംമീായ 
ഒരു പരിവര്ത്ത്നാം സാധയമീാക്കുന്നതിിനു
ള്ള നോകന്ദ്രബിന്ദുവായി നാമ്മുന്റെട പ്രിാനോദീശിക 
സര്ക്കാറുകന്റെളം മീാറ്റുന്നതിിനുള്ള കാല്ന്റെവപ്പു
കള്ക്ക് വലാംിയ മുന്�ണനാ നാല്നോകണ്ട്തിാ
യിട്ടുണ്ട്്. ഈ ലാംക്ഷ്യയം മുന്നില് കണ്ടുന്റെകാണ്ടു
ള്ള ഒരു വികസനാ സമീീപനാമീാണ് 14-ാം 
പഞ്ചവല്സര പദ്ധതിി മുനോന്നാട്ട് ന്റെവക്കുന്നതി് 
തിന്റെന്ന. 

��റ്റോ��ളത്ത്ി�് 
ജ��ീയോസൂത്രണംം: 

പ്രിളംയവുംം നോകാവിഡുംം തികര്ത്ത് സ�ദീ് 
വയവസ്ഥിയുന്റെട സുസ്ഥിിര വികസനാവുംം 
നാവനോകരളം സൃഷ്ടിിയുമീാണ് പതിിനാാലാംാം 
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിി ലാംക്ഷ്യയം ന്റെവക്കു

കവര് സ്റ്റോ�ോറിി
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ന്നതി്. സാമൂഹിക-സാ�ത്ത്ിക രം�ത്ത്് 
നോകരളംം ആര്ജ്ജിിന്റെ�ടുംത്ത് നോനാട്ടങ്ങള് 
വര്ദ്ധിപ്പാിക്കുന്നനോതിാന്റെടാപ്പാം സ്ഥിായിയായ 
സാ�ത്ത്ിക വികസനാവുംം സംസ്ഥിാനാത്ത്് 
ഉറപ്പാാനോക്കണ്ട്തിായിട്ടുണ്ട്്. സ�ദീ് വയവ
സ്ഥിന്റെയ സൈവജ്ഞാാനാിക അധിഷ്ഠിിതിമീായി 
വികസിപ്പാിക്കുക വഴി പ്രികൃതിി വിഭവങ്ങളുംന്റെട 
ശ്രദ്ധാപൂര്വ്വമീായ വിനാിനോയാ�വുംം മീനുഷിയ
വിഭവ വികസനാവുംം ഉറപ്പാാക്കിന്റെക്കാണ്ടുള്ള 
സുസ്ഥിിരമീായ വികസനാം ലാംക്ഷ്യയം ന്റെവക്കു
നോ�ാള് ഇതിിനാായി പ്രിാനോദീശിക സാ�
ത്ത്ിക വികസനാവുംം ന്റെതിാഴിലാംവസരങ്ങള് 
സൃഷ്ടിി�് ന്റെകാണ്ട്് സാ�ത്ത്ിക വികസനാ
ത്ത്ിനാ് �തിിനോവ�ം നാല്കാനും, ഉല്പാദീ
നാക്ഷ്യമീതിയും ഉല്പാദീനാവുംം വര്ദ്ധിപ്പാിക്കാ
നും, ദുരന്ത അതിിജ്ീവനാ ക്ഷ്യമീതി ഉറപ്പാാക്കു
വാനും, പാര്ശവവല്കൃതി സമൂഹങ്ങളുംന്റെട 
സമീഗ്രാവികസനാവുംമീാണ് ആതിയന്തികമീായി 
നാവനോകരളം സൃഷ്ടിിയുന്റെട കാതില് എംന്ന് 
നാമുക്ക് കാണാന് സാധിക്കും. എംല്ലാാവരുന്റെട
യും മീ�ലാംികാവകാശങ്ങളുംന്റെട സംരക്ഷ്യണം, 
സമീഗ്രാമീായ സാമൂഹിക സുരക്ഷ്യ, ദീാരിദ്ര്യയ
ത്ത്ില് നാിന്നുള്ള പൂര്ണ്ണ നോമീാചനാം, മീതിസ�
ഹാര്�തി, സമീാധാനാം, ഉയര്ന്ന ഗുണനാി
ലാംവാരമുള്ള പശ്ചാാത്ത്ലാം സ�കരയങ്ങള്, 
പരിസ്ഥിിതിി സ�ഹൃദീമീായ സാനോങ്ക്തിിക 
വിദീയകളുംന്റെട ഉപനോയാ�ം, മീാലാംിനായ നാിര്
മ്മാാര്ജ്ജിനാം,  ന്റെതിാഴ ില്,  ഉപജ്ീവനാ 
സുരക്ഷ്യ, എംന്നിവയും പതിിനാാലാംാം പദ്ധതിി 
മുനോന്നാട്ട് ന്റെവക്കുന്ന ന്റെപാതു ലാംക്ഷ്യയങ്ങള് 
തിന്റെന്നയാണ്. ചുരുക്കത്ത്ില് സംസ്ഥിാനാ
ന്റെത്ത് ഒരു സൈവജ്ഞാാനാിക സമൂഹമീാക്കി 
വളംര്ത്തുകയും വിജ്ഞാാനാിധിഷ്ഠിിതിമീായ 
സ�ദീ് വയവസ്ഥിയായി സംസ്ഥിാനാന്റെത്ത് 
പരിവര്ത്ത്നാന്റെപ്പാടുംത്തുകയും ന്റെചയ്യുക 
എംന്നതി് തിന്റെന്നയാണ് നാവനോകരളംം വഴി 
ലാംക്ഷ്യയമീിടുംന്നതി്. 

പാതിി�ോലാംോം പാദ്ധതിിയുംയെെ 
യെപാോതുലാംക്ഷ്യയങ്ങള്:

പ്രിാനോദീശിക സാ�ത്ത്ിക വളംര്�യുന്റെട 
പ്രിഭവനോകന്ദ്രങ്ങളംായി പ്രിാനോദീശിക സര്ക്കാ
റുകന്റെളം ആതിയന്തികമീായി മീാറ്റുകയും പുതിിയ 
കാലാംത്ത്ിന്റെ� വികസനാ സാദ്ധയതികള് 
പരമീാവധി  പ്രിനോയാജ്നാന്റെപ്പാടുംത്ത്ാനും 
സംസ്ഥിാനാം നോനാരിടുംന്ന വികസനാ ന്റെവല്ലു
വിളംികള് കാരയക്ഷ്യമീമീായി ഏന്റെറ്റടുംക്കാനും 
സാധിക്കുന്ന രൂപത്ത്ില് നാമ്മുന്റെട തിനോ�ശ 
സ്ഥിാപനാങ്ങന്റെളം മീാറ്റുക എംന്നതിാണ് 
പ തി ി നാ ാ ലാം ാ ം  പ ദ്ധ തി ി യു ന്റെ ട  ന്റെ പ ാ തു 






പ്രകൃതിി ദുരന്ത പ്രതിയാഘാാതിങ്ങള് 
അംതിിജ്ീവാിക്കുംന്ന്തിിനുള്ള ശേ�ഷി 
വാര്ദ്ധീിപ്പ്ിക്കുംകയും ഇതിിനായാി 

ഹ്രസവ-�ീര്ഘാകാല �ദ്ധീതിികള് 
പ്രാശേ��ിക സര്ക്കാാറുകള് 
തിയ്യാാറിാശേക്കാണ്ടതുംം അംവാ 
വാാര്ഷിക �ദ്ധീതിിയുന്റെട 
ഭാ�മാക്കാി നിര്വ്വഹണം 
സാധയമാശേക്കാണ്ടതുംമാണ്. 
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സമീീപനാം. ഇതിിനാായി പ്രിാനോദീശിക സര്ക്കാ
റുകള് അവരുന്റെട പദ്ധതിികളംില് ലാംക്ഷ്യയാധി
ഷ്ഠിിതിമീായ ചിലാം ഇടന്റെപടലുകള് നാടനോത്ത്ണ്ട്
തിായിട്ടുണ്ട്്. ഈ ന്റെപാതു ലാംക്ഷ്യയങ്ങന്റെളം 
ഇങ്ങന്റെനാ നോക്രാഡാീകരിക്കാം.
• നോകരളംത്ത്ിന്റെ� സുസ്ഥിിരമീായ വികസനാം 
• സാ�ത്ത്ിക വികസനാത്ത്ിനാ് �തിി 

നോവ�ം നാല്കുക
• പാര്ശവവല്കൃതി സമൂഹന്റെത്ത് പൂര്ണ 

മീായി ഉള്ന്റെക്കാള്ളുന്ന വികസനാം
• ആനോ�ാളം സുസ്ഥിിര വികസനാ ലാംക്ഷ്യയ

ങ്ങള് നാിശ്ചാിതി സമീയത്ത്ിനു് മു�് തിന്റെന്ന 
സൈകവരിക്കുക

• ജ്ീവിതി ഗുണനോമീന്മ വര്ദ്ധിപ്പാിക്കല്
• സര്വ്വാനോ�ഷിിതിമീായ വികസനാം

പാതിി�ോലാംോം പാദ്ധതിിയുംയെെ 
മുൻഗണം��ള്: 

നോദീശീയതിലാംത്ത്ില് വിവിധ നോക്ഷ്യമീവി
കസനാ നോമീഖലാംകളംില് പ്രിഥമീസ്ഥിാനാം നാിലാം
നാിര്ത്തുനോ�ാഴുംം നോകാവിഡാാനാന്തര സാ�
ത്ത്ിക മീാന്ദ്യംയം പരിഹരിക്കുക,  മൂലാംധനാ 
നാ ി നോ ക്ഷ്യ പ ം  ഉയ ര് ത്ത് ി  സ ാ � ത്ത് ി ക 
വളംര്� സൃഷ്ടിിക്കുക, നോയാ�യതിക്കനുസരിച്ചു
ള്ള ന്റെതിാഴിലാംിന്റെ� ദീ�ര്ലാംഭയതിക്ക് പരിഹാരം 
കാണുക എംന്നതും സംസ്ഥിാനാത്ത്ിന്റെ� 
മുന്നിലുള്ള പ്രിധാനാ ന്റെവല്ലുവിളംികള് ആണ്. 
ഇവയ്ക്ക്് പരിഹാരം എംനോന്നാണം പതിിനാാലാംാം 
പദ്ധതിി മുനോന്നാട്ട് ന്റെവക്കുന്ന പ്രിധാനാ മുന്�
ണനാകള് തിാന്റെഴ ന്റെകാടുംക്കുന്നു.

1) ഉല്പാോദി�വുംം ഉല്പാോദി� 
ക്ഷ്യമാതിയുംം �ര്ദ്ധിപ്പിിക്കൽ: 

പതിിനാാലാംാം പദ്ധതിിയിന്റെലാം ഏറ്റവുംം 
പ്രിധാനാ മുന്�ണനാകളംില് ഒന്ന് വിവിധ 
നോമീഖലാംകളംിന്റെലാം ഉല്പാദീനാവുംം ഉല്പ്പാാദീ
നാക്ഷ്യമീതിയും വര്ദ്ധിപ്പാിക്കാനും വിവിധ 
കാര്ഷിിനോകാതി്പന്നങ്ങളുംന്റെട മൂലാംയവര്ദ്ധിതി 
ശൃംംഖലാം വികസിപ്പാിക്കാനും പ്രിനോതിയക
മീായ മുന്�ണനാ നാല്കുക എംന്നതിാണ്. 
ഇനോതിാന്റെടാപ്പാം തിന്റെന്ന ന്റെചറുകിട, പര�
രാ�തി വയവസായങ്ങള്, ടൂറിസം, ഊര്ജ്ജിം, 
�തിാ�തിം എംന്നീ നോമീഖലാംകളംില് വളംര്� 
സൈകവരിക്കുന്നതിിനുള്ള നാടപടികള് സവീക
രിനോക്കണ്ട്തുമീാണ്. ആധുനാിക പശ്ചാാത്ത്ലാം 
സ�കരയങ്ങളുംന്റെട വികസനാവുംം ഉല്പാാദീനാ 
നോമീഖലാംകളംില് ആധുനാിക സാനോങ്ക്തിിക 
വിദീയകളുംന്റെട പ്രിനോയാ�വുംം നാടപ്പാിലാംാക്കാനുള്ള 
നാടപടികള് പ്രിാനോദീശിക സര്ക്കാറുകള് സവീ
കരിനോക്കണ്ട്തിായിട്ടുണ്ട്്. 

• വര്ക്ക് ഫ്രംം നോഹാം, വര്ക്ക് നാിയര് നോഹാം 
എംന്നിവ നോപ്രിാത്സാഹിപ്പാിക്കുക 

• ഇന്നനോവഷിന് ചലാംഞ്ച് 

എംന്നിവയ്ക്ക്് പ്രിനോതിയകം ശ്രദ്ധ പ്രിാനോദീശിക 
തിലാംത്ത്ില് നാല്കുവാന് ശ്രദ്ധ നാല്നോകണ്ട്
തിാണ്. 

3) യെതിോഴിിൽ സൃഷ്ടിി
അഭയസ്തവിദീയരായ യുവജ്നാങ്ങള്ക്ക് 

വിവിധ നോമീഖലാംകളംില് ന്റെതിാഴില് ലാംഭിക്കുന്ന
തിിനുള്ള പരിശീലാംനാം, നാവീനാമീായ ആശയ
ങ്ങളുംന്റെട അടിസ്ഥിാനാത്ത്ിലുള്ള ന്റെതിാഴില് 
സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതിിനുള്ള നോപ്രിാ
ത്സാഹനാം എംന്നിവയ്ക്ക്് വലാംിയ മുന്�ണ
നായാണ് പതിിനാാലാംാം പദ്ധതിി സമീീപനാ
ത്ത്ില് നാല്കുന്നതി്. 

4) അതിിജീ�� ക്ഷ്യമാതി
പ്രികൃതിി ദുരന്ത പ്രിതിയാഘാതിങ്ങള് 

അതിിജ്ീവിക്കുന്നതിിനുള്ള നോശഷിി വര്ദ്ധിപ്പാി
ക്കുകയും ഇതിിനാായി ഹ്രസവ-ദീീര്ഘകാലാം 
പദ്ധതിികള് പ്രിാനോദീശിക സര്ക്കാറുകള് 
തിയ്യാാറാനോക്കണ്ട്തും അവ വാര്ഷിിക പദ്ധ
തിിയുന്റെട ഭാ�മീാക്കി നാിര്വ്വഹണം സാധയ
മീാനോക്കണ്ട്തുമീാണ്. 

5) �ോലാംോ�സ്ഥാോ �യതിിയോ�ം : 
കാലാംാവസ്ഥിാ വയതിിയാനാം മൂലാംമുണ്ട്ാ

കുന്ന പ്രികൃതിി പ്രിതിിഭാസങ്ങന്റെളം പ്രിതിി
നോരാധിക്കുന്നതിിനാായി പ്രിാനോദീശിക കര്മ്മാ 
പദ്ധതിികള്ക്ക് രൂപം നാല്കാന് നാിര്നോദീ
ശിക്കുന്നു.

2) പ്രാോറ്റോദിശി� സ്ോമ്പത്ത്ി� 
�ി�സ്�ം, സ്ം�ംഭ�തിംം, 
സൈ�പുണംയ �ി�സ്�ം: 

തിനോ�ശസ്ഥിാപനാങ്ങളുംന്റെട നോനാതൃതിവ
ത്ത്ില് പ്രിാനോദീശിക സാ�ത്ത്ിക വികസനാ 
ത്ത്ിനാായുള്ള വിപുലാംമീായ സംവിധാനാങ്ങള് 
പതിിനാാലാംാം പദ്ധതിി വിഭാവനാം ന്റെചയ്യുന്നു. 
ഇതിിനാായി 
• സൂക്ഷ്മ ന്റെചറുകിട- ഇടത്ത്രം സംരംഭങ്ങ

ളുംന്റെട നോപ്രിാത്സാഹനാം
• ന്റെപാതു-സവകാരയ മൂലാംധനാ നാിനോക്ഷ്യപവുംം 

സഹകരണ നോമീഖലാംകളംിന്റെലാം സാധയതിക
ളുംന്റെടയും വിനാിനോയാ�ം 
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ക്കുവാനുള്ള സൂക്ഷ്മ പദ്ധതിികള് തിയ്യാാറാ
ക്കുന്നതി് പ്രിാനോദീശിക സര്ക്കാറുകള് ഉറപ്പാാ
ക്കണം. 

9) ശുചിിതിംം- 
മാോലാംി�യ സ്ംസ്ക്ക�ണംം:

തിനോ�ശ സ്ഥിാപനാങ്ങളംിന്റെലാം ഖര-ദ്ര്യവ 
മീാലാംിനായ നാിര്മ്മാാര്ജ്ജിനാത്ത്ിനാ് ഫലാംപ്രിദീവുംം 
സുസ്ഥിിരവുംമീായ മീാര്ഗ്ഗങ്ങള് പ്രിാനോദീശിക 
സര്ക്കാറുകള് ഉറപ്പാാനോക്കണ്ട്തിാണ് . 
ഇതിിനാായി സൈജ്വമീാലാംിനായ സംസ്ക്കരണം, 
അസൈജ്വമീാലാംിനായ സംഭരണം, ഖര-ദ്ര്യവ 
മീാലാംിനായ നാിര്മീാര്ജ്ജിനാം, സാനാിറ്ററി- 
കണ്സ്ട്രക്ഷ്യന്/ഡാിനോമീാളംിഷിന് നോവസ്റ്റുകള്, 
അപകടകരമീായ മീാലാംിനായങ്ങള് തുടങ്ങി
യവയുന്റെട സംസ്ക്കരണത്ത്ിനാ് സംവിധാനാം 
എംന്നിവ പ്രിാനോദീശിക സര്ക്കാറുകള് ഉറപ്പാാ
നോക്കണ്ട്തിാണ്. കൂടാന്റെതി മീണ്ണുംം ജ്ലാംവുംം 
അന്തരീക്ഷ്യവുംം മീാലാം ിനായരഹിതിമീായും 
ശുദ്ധമീായും നാിലാംനാിര്ത്തുന്നതിിനും പ്രിനോതിയക 
പരി�ണനാ നാല്നോകണ്ട്തിാണ്. മീാലാംിനായ 
സംസ്കരണത്ത്ിനാായി ന്റെപാതു-സവകാരയ 
പങ്ക്ാളംിത്ത്നോത്ത്ാന്റെടയുള്ള വിനോകന്ദ്രീകൃതി 
മീാതൃകകള് കന്റെണ്ട്ത്ത്ാവുംന്നതിിനും ശ്രദ്ധ 
നാല്നോകണ്ട്തിാണ്. 

10) സ്ോമൂഹ്യയ�ീതിി ഉറിപ്പിോക്കൽ:
പാര്ശവവല്ക്കരിക്കന്റെപ്പാട്ടവന്റെരയും 

പ്രിനോതിയക പരി�ണനാ അര്ഹിക്കുന്നവ
ന്റെരയും സമൂഹത്ത്ിന്റെ� മുഖയധാരയില് 
എംത്ത്ിക്കുന്നതിിനാ് മുന്�ണനാ നാല്കണം. 
ഭൂരഹിതിരും, ഭവനാ രഹിതിരും അ�തിികളുംം 
ഇല്ലാാത്ത് സംസ്ഥിാനാം എംന്ന ലാംക്ഷ്യയം 
സൈകവരിക്കാനുള്ള നാടപടികള് പ്രിാനോദീശിക 
സര്ക്കാറുകള് സൈകന്റെക്കാള്ളണം. വനോയാ
ജ്നാങ്ങള്, ഭിന്നനോശഷിിയുള്ളവര്, കുട്ടികള് 
എംന്നിവരുന്റെട നോക്ഷ്യമീം ഉറപ്പാാക്കുകയും ഇതിി
നാാവശയമീായ പദ്ധതിികള്ക്ക് പ്രിാനോദീശിക 
സര്ക്കാറുകള് പ്രിനോതിയകമീായ മുന്�ണനാ 
നാല്നോകണ്ട്തുമീാണ്. 

11) ലാംിംഗസ്മാതിംം:
ഓനോരാ പ്രിാനോദീശിക സര്ക്കാറുകളുംം 

സ്ത്രീീപക്ഷ്യ നാവനോകരളം നാിര്മ്മാിതിിക്ക് മുന്�
ണനായും ഇതിിനാായുള്ള കയാ�യിനാ് പ്രിനോതിയ
കമീായ ശ്രദ്ധയും നാല്നോകണ്ട്തിാണ്. സ്ത്രീീക
ള്ന്റെക്കതിിരായ അതിിക്രമീങ്ങള് തിടയിടാനും, 
സ്ത്രീീകള്ക്ക് ന്റെതിാഴിലാംവസരങ്ങള് വര്ദ്ധിപ്പാി
ക്കുന്നതിിനും ആവശയമീായ പദ്ധതിികള് 

വികസനാ പരിപാടികള് പ്രിാനോദീശിക 
സര്ക്കാറുകള് ഏന്റെറ്റടുംനോക്കണ്ട്തും ആനോ�ാളം 
സുസ്ഥിിര വികസനാ ലാംക്ഷ്യയങ്ങള് നാിശ്ചാിതി 
സമീയത്ത്ിനാ് മുനോന്ന നോനാടി എംടുംക്കുന്നതിി
നുള്ള പ്രിവര്ത്ത്നാങ്ങള്ക്ക് പ്രിനോതിയകം 
ശ്രദ്ധ നാല്കുന്ന ഒരു വികസനാ സമീീപനാം 
സൈകന്റെക്കാള്ളാനും നാിഷ്കര്ശിക്കുന്നു. 

8) അതിിദിോ�ിദ്ര്യയ 
�ിര്മ്മാോര്ജ്ജ�ം:

ദീാരിദീയ നാിര്മ്മാാര്ജ്ജിനാത്ത്ിനാായി ഒരു 
സമീഗ്രാ കാഴ്ചപ്പാാട് സവീകരിക്കുന്നതിിന്റെ� 
ഭാ�മീായി അതിിദീാരിദ്ര്യയ സര്നോവ്വയിലൂന്റെട 
നാാം കന്റെണ്ട്ത്ത്ിയ ഓനോരാ കുടുംംബത്ത്ി
ന്റെ�യും ആനോരാ�യരക്ഷ്യ, ജ്ീവനോനാാപാധി, 
ഭ�തിിക സ�കരയങ്ങള് എംന്നിവ ഉറപ്പാാ

6) പ്രാകൃതിി �ിഭ� സ്ം�ക്ഷ്യണംം: 
ഉല്പാദീനാം വര്ദ്ധിപ്പാിക്കുന്നതിിനും പ്രികൃ

തിിദുരന്ത സാധയതികള് കുറയ്ക്കുന്നതിിനുമീായി 
പ്രിനോതിയക പരി�ണനാ നാിലാംവിന്റെലാം സാഹചരയ
ത്ത്ില് പ്രിാനോദീശിക സര്ക്കാര് നാല്നോകണ്ട്തിാ
യിട്ടുണ്്ട്. ഇതിിനാായ് പ്രികൃതിി വിഭവങ്ങളുംന്റെട ശ്ര
ദ്ധാപൂര്വ്വമീായ ഉപനോയാ�വുംം മീനുഷിയവിഭവ 
വികസനാവുംം ഊര്ജ്ജി സംരക്ഷ്യണവുംം 
സ�നോരാര്ജ്ജി ഉപനോയാ�ത്ത്ിനും പ്രിനോതിയക 
ശ്രദ്ധയും ഊന്നലും നാല്നോകണ്ട്തിാണ്.

7) സുസ്ഥാി� �ി�സ്� 
ലാംക്ഷ്യയങ്ങള്

സുസ്ഥിിര വികസനാ ലാംക്ഷ്യയങ്ങള് സൈകവ
രിക്കുന്നതിിനാായ് നാാളംിതുവന്റെര ആര്ജ്ജിി� 
നോനാട്ടങ്ങള് നാിലാംനാിര്ത്തുന്നതിിനാാവശയമീായ 
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ഏന്റെറ്റടുംക്കുന്നതിിനുള്ള നാടപടികള് സവീകരി
നോക്കണ്ട്തിാണ്. 

12) അെിസ്ഥാോ� സ്ൗ��യങ്ങള് 
യെമാച്ച്യെപ്പിടുത്ത്ൽ:

സവന്തമീായി ഭൂമീി ഇല്ലാാത്ത് എംല്ലാാ ഭവനാ
രഹിതിര്ക്കും ഭവനാം ഉറപ്പാാക്കലും, വര്ഷിം 
മുഴുംവനും ശുദ്ധമീായ കുടിന്റെവള്ളം, ജ്ലാം 
സംരക്ഷ്യണം എംന്നീ അടിസ്ഥിാനാ സ�കരയ
ങ്ങള് എംല്ലാാവര്ക്കും ഉറപ്പാാനോക്കണ്ട്തുമീാണ്. 
ഇത്ത്രത്ത്ില് പ്രിാനോദീശിക പദ്ധതിികളംില് 
ആവശയമീായ ഉള്ന്റെപ്പാടുംത്ത്ലുകള് വരുനോത്ത്
ണ്ട്തിാണ്. 

13) �ിദിയോഭയോസ് �ംഗം:
നോകരളംം ന്റെപാതുവിദീയാഭയാസ രം�ത്ത്് 

ആര്ജ്ജിി� വന് നോനാട്ടങ്ങള് നാിലാംനാിര്ത്തു
കയും, വിദീയാലാംയങ്ങളുംന്റെട അടിസ്ഥിാനാ 
സ�കരയം, നോബാധനാ നാിലാംവാരം, എംന്നിവ 
ശക്തിിന്റെപ്പാടുംനോത്ത്ണ്ട്തും, ആശയ വിനാിമീയ 
സൈനാപുണയം, പ�രനോബാധം എംന്നിവ കുട്ടി
കളംില് വളംര്ത്തുന്നതിിനുള്ള നാടപടികള് 
സവീകരിനോക്കണ്ട്തുമീാണ്. 

14) ആറ്റോ�ോഗയസ്ം�ക്ഷ്യണംം:
മീിക� ന്റെപാതുജ്നാാനോരാ�യ സംവിധാനാ

ങ്ങള് ഉറപ്പാാക്കുകയും ജ്ീവിതിസൈശലാംി നോരാ� 
നാിയന്ത്രണവുംം, സമീഗ്രാ ആനോരാ�യ പദ്ധതിി
ക്കും പ്രിാനോദീശിക സര്ക്കാറുകള് പ്രിനോതിയക 
പരി�ണനാ നാല്നോകണ്ട്തുമീാണ്. 

15) �ോതിിൽപ്പിെി റ്റോസ്��ങ്ങള് 
ലാംഭയമാോക്കൽ:

അര്ഹരായ എംല്ലാാവര്ക്കും പ്രിധാനാ 
നോസവനാങ്ങള് വാതിില്പ്പാടിയില് എംത്ത്ിക്കു
ന്ന പദ്ധതിിക്ക് സര്ക്കാര് തുടക്കമീിട്ടിട്ടുണ്ട്്. 
ഈ പദ്ധതിി കാരയക്ഷ്യമീമീായി നാടപ്പാിലാംാക്കു
ന്നതിിനുള്ള സംവിധാനാങ്ങള് ഉറപ്പാാക്കണം. 
പതിിനാാലാംാം പദ്ധതിിയില് പ്രിനോതിയകം 
ഊന്നല് നാല്കുന്ന ഒരു മുന്�ണനാകൂടി
യാണിതി്. 
16) �ോ�യക്ഷ്യമാവുംം പ്രാതിി��ണംോ
ത്മ�വുംമാോയ സ്ദി്ഭ�ണംം:

ഭരണത്ത്ില് ജ്നാപങ്ക്ാളംിത്ത്വുംം സുതിാ
രയതിയും വര്ദ്ധിപ്പാിക്കുവാനും ജ്നാങ്ങള്ക്ക് 
നാല്കുന്ന നോസവനാങ്ങളുംന്റെട ഗുണനാിലാം
വാരം ഉറപ്പാാനോക്കണ്ട്തും പ്രിനോതിയക ശ്രദ്ധ 
നാല്നോകണ്ട് വിഷിയങ്ങളംാണ്. ഇതിിനാായ് 
പ�ര നോസവനാ സംവിധാനാങ്ങളുംന്റെട ആധുനാി

കവല്ക്കരണം ഉള്ന്റെപ്പാന്റെടയുള്ളവ സാധയ
മീാക്കാനുള്ള നാടപടികള്ക്ക് പ്രിാനോദീശിക 
സര്ക്കാറുകള് പ്രിനോതിയക പരി�ണനാ 
നാല്നോകണ്ട്തിാണ്.

പതിിനാാലാംാം പദ്ധതിി മുനോന്നാട്ട് ന്റെവക്കുന്ന 
മുന്�ണനാകള് പരിനോശാധി�ാല് സംസ്ഥിാ
നാന്റെത്ത് ആന്റെക ബാധിക്കുന്ന ന്റെതിാഴിലാംില്ലാാ
യ്മ, ദുരന്തനാിവാരണം, മീാലാംിനായ സംസ്കരണം, 
കുടിന്റെവള്ളം, നാ�രവല്ക്കരണം, വനോയാജ്നാ 
സംരക്ഷ്യണം, അടിസ്ഥിാനാ സ�കരയ വിക 




സവന്തമായാി ഭൂമി ഇല്ലാത്ത 

എല്ലാ ഭവാനരഹിതിര്ക്കുംം ഭവാനം 
ഉറിപ്പ്ാക്കാലുംം, വാര്ഷം മുഴുവാനും 
ശുദ്ധീമായാ കുടിന്റെവാള്ളം, ജ്ല 
സംരക്ഷണം എന്ന്ീ അംടി

സ്ഥാാന സൗകരയങ്ങള് എല്ലാ
വാര്ക്കുംം ഉറിപ്പ്ാശേക്കാണ്ടതുംമാണ്.

ഇത്തരത്തില് പ്രാശേ��ിക 
�ദ്ധീതിികളംില് ആവാ�യമായാ 

ഉള്ന്റെപ്പ്ടുത്തലുംകള് 
വാരുംശേത്തണ്ടതിാണ്.  

സനാം, രണ്ട്ാം തിലാംമുറ വികസനാ പ്രിശ്നങ്ങള് 
തുടങ്ങി ഏതിിനും പരിഹാരം കന്റെണ്ട്ത്ത്ാന് 
പറ്റുന്ന തിലാംത്ത്ിനോലാംക്ക് നാമ്മുന്റെട പ്രിാനോദീശിക 
സര്ക്കാറുകന്റെളം മീാനോറ്റണ്ട് തിരത്ത്ിലുള്ള 
ഒരു സമീീപനാത്ത്ില് അധിഷ്ഠിിതിമീാന്റെണ
ന്ന് കാണാം. മീാറിമീാറി വരുന്ന ഏന്റെതിാരു 
സാഹചരയത്ത്ിനും അനുസരി�് പ്രിാനോദീശിക 
സര്ക്കാറുകളുംന്റെട ഇടന്റെപടലുകളുംം ഉത്ത്രവാ
ദീിതിവങ്ങളുംം ചുമീതിലാംകളുംം ചലാംനാാത്മകവുംം 
അതിിവിശാലാംവുംം ആകുന്ന രീതിിയില് പ്രി
വര്ത്ത്നാ സവാതിന്ത്രയം പ്രിാനോദീശിക സര്ക്കാ
റുകള്ക്ക് നാല്കുന്നനോതിാന്റെടാപ്പാം ബഹുതിലാം 
ആസൂത്രണ സാധയതികളുംം, സംനോയാജ്നാ 
സാധയതികളുംം കന്റെണ്ട്ത്ത്ാനുള്ള ചിലാം 
സാഹചരയങ്ങള് ഒരുക്കാനും അവസരം 
നാല്കുന്നു. ഇതിിനും പുറനോമീ മുന്കാലാം നാൂനാ
തികള് പരിഹരി�് ന്റെകാണ്ട്് സമീയബന്ധിി
തിമീായി കൂടുംതില് ഗുണകരവുംം ഫലാംപ്രിദീവുംം 
സര്വ്വതിലാം സ്പര്ശിയായ പദ്ധതിി രൂപീക
രണവുംം നാിര്വ്വഹണവുംം സാധയമീാക്കുന്ന 
തിരത്ത്ിലുള്ള ചിലാം ഉറ� ചുവടുംന്റെവയ്പുകളംാണ് 
പ്രിാനോദീശിക സര്ക്കാറുകള് സവീകരിനോക്ക
ണ്ട്തി്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ദ്രുതി�തിിയില് 
മീാറ്റങ്ങള് സംഭവിക്കുന്ന ആനോ�ാളംവല്
കൃതി നോലാംാകത്ത്ിന്റെ� ഭാ�മീായി നാമ്മുന്റെട 
സംസ്ഥിാനാവുംം മീാറുനോ�ാള്, ആനോ�ാളം നാിലാം
വാരത്ത്ിലുള്ള സ്ഥിാപനാങ്ങളംായി നാമ്മുന്റെട 
പ്രിാനോദീശിക സര്ക്കാറുകള് മീാറുന്ന തിലാംത്ത്ി
നോലാംക്കുള്ള ചിലാം തിന്ത്രങ്ങള് തിന്റെന്നയാണ് 
പതിിനാാലാംാം പദ്ധതിി മുനോന്നാട്ട് ന്റെവക്കുന്ന
തിായി കാണാം.                                 1  

(ലേ�ഖകന് : ലേ�റ്റ്് പ്ലാാനിംം�ഗ്് ലേ�ാര്ഡിംല് 
ഡെഡിപ്യൂൂട്ടിം ഡിയറക്ടറാണ്്.)
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ഉത്ത്രവ് അനുസരി�് ത്രിതിലാം പഞ്ചായ
ത്തുകള് 2022-23 പദ്ധതിി സമീര്പ്പാിനോക്കണ്ട് 
അവസാനാ തിീയതിി 2022 ജൂണ് 15 ആയി 
നാിശ്ചായി�് ഉത്ത്രവ് വന്നിരിക്കുകയാണ
നോല്ലാാ...

പദ്ധതിി നാടപടിക്രമീങ്ങന്റെളം സംബന്ധിി
�് പദ്ധതിി സീറ്റ് പുതിിയതിായി സൈകകാരയം 
ന്റെചയ്യുന്ന ഉനോദീയാ�സ്ഥിര്ക്ക് ഇനോപ്പാാഴുംം നാിര 
വധി സംശയങ്ങള് ഉണ്ട്്. 2022-23 പദ്ധതിി 
ഡാി പി സി യ്ക്ക്് സമീര്പ്പാിക്കുന്നതുമീായി 
ബന്ധിന്റെപ്പാട്ട് ഒറ്റ നോനാാട്ടത്ത്ില് എംന്റെന്തല്ലാാം 
കാരയങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കണന്റെമീന്നാണ് ഇവിന്റെട 
ചുരുക്കി പറയുന്നതി്.

2022-23 വാര്ഷിികപദ്ധതിി - നാടപടിക്ര
മീങ്ങള് ശ്രദ്ധിനോക്കണ്ട് ഘട്ടങ്ങള്

1. ആസൂത്രണം സ്മാിതിി 
പു�സ്ംഘാോെ�ം

എംല്ലാാ തിനോ�ശ സ്ഥിാപനാങ്ങളംിലും 
നാിലാംവില് ആസൂത്രണ സമീിതിികളുംണ്ട്്. 

2022-23
വാര്ഷിിക
പദ്ധതിി
നാെപെിക്രമിങ്ങള്
ഒറ്റനോനാാട്ടത്തിില്

ആവശയന്റെമീങ്ക്ില് മീാത്രം അവ പുനാസംഘ
ടിപ്പാിക്കുക. അല്ലാാന്റെയങ്ക്ില് നാിലാംവിലുള്ളവ 
അനോതി പടി തുടരാവുംന്നതിാണ്.പുനാസംഘ
ടിപ്പാി�ാല് നോഫാറം നാം 1 ല് ഈ വിവരം 
നോരഖന്റെപ്പാടുംത്ത്ി തിനോ�ശ സ്ഥിാപനാത്ത്ിന്റെ�
യും ഘടക സ്ഥിാപനാങ്ങളുംന്റെടയും നോനാാട്ടീസ് 
നോബാര്ഡുംകളംിലും  തിനോ�ശ സ്ഥിാപനാ 
ന്റെവബ്സൈസറ്റിലും പ്രിസിദ്ധന്റെപ്പാടുംത്ത്ണം.

ആസൂത്രസമീിതിി പദ്ധതിി ആസൂത്രണം 
നാടക്കുന്ന ഘട്ടത്ത്ില് ആവശയാനുസരണവുംം 
അതിിനു നോശഷിം മൂന്നു മീാസത്ത്ിന്റെലാംാരിക്കലും 
ആസൂത്രണ സമീിതിി നോയാ�ം നോചരണം

2. �ര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പു�ള്
ആ സൂ ത്ര ണ  സ മീ ി തി ി യു ന്റെ ട  ക ാര യ

ത്ത്ിന്റെലാംന്ന നോപാന്റെലാം ആവശയന്റെമീങ്ക്ില് 
വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകന്റെളംയും പുനാസംഘടിപ്പാി
ക്കാവുംന്നതിാണ്. പുനാസംഘടിപ്പാി�ാല് 
നോഫാറം നാം 2 ല് ഈ വിവരം നോരഖന്റെപ്പാടും
ത്ത്ി തിനോ�ശ സ്ഥിാപനാത്ത്ിന്റെ�യും ഘടക 
സ്ഥിാപനാങ്ങളുംന്റെടയും നോനാാട്ടീസ് നോബാര്ഡും
കളംിലും തിനോ�ശ സ്ഥിാപനാ ന്റെവബ്സൈസറ്റി

ലും പ്രിസിദ്ധന്റെപ്പാടുംത്ത്ണം.
ഭരണ സമീിതിിയ്ക്ക്് ആവശയന്റെമീങ്ക്ില് 

കൂടുംതില് വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകള് രൂപീകരി
ക്കാവുംന്നതിാണ്.

ബന്ധിന്റെപ്പാട്ട നോമീഖലാംയിന്റെലാം ഉയര്ന്ന 
ഉനോദീയാ�സ്ഥിന്റെനാ കണ്വീനാറായും നോമീാണി 
ട്ട റ ി ം � ്  ആ വ ശ യ ത്ത് ി നാ ായ ി  അ നോ തി 
നോമീഖലാംയിന്റെലാം മീന്റെറ്റാരു ഉനോദീയാ�സ്ഥിന്റെനാ 
അം�മീായും വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പാില് ഉള്ന്റെപ്പാടും
നോത്ത്ണ്ട്തിാണ്.

വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകളുംന്റെട നോയാ�ം നാടക്കു
ന്ന നോവളംയില് പദ്ധതിി നോരഖയിനോലാംയ്ക്ക്ായി 
നോഫാറം നാം 4. 5, 6 എംന്നിവയില് വിവരങ്ങള് 
എംഴുംതിി തിയ്യാാറാക്കണം

പദ്ധതിികള് നോമീാണിട്ടര് ന്റെചനോയ്യാണ്ട്തി് 
അതിതി് വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകളംാണ്

അതു നോപാന്റെലാം സ്റ്റാാറ്റസ് റിനോപ്പാാര്ട്ട് തിയ്യാാ
റാക്കുന്നതിിനുള്ള വിവരങ്ങള് നോശഖരിനോക്ക
ണ്ട്തും വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകളംാണ്.

ശ്രദ്ധിക്കുക. വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പാ് നോകാറം 1/3 
ആണ്. കണ്വീനാറുന്റെട ഹാജ്ര് നാിര്ബന്ധി
വുംം ആണ്.

 ദിീപു പാി.
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റിിറ്റോസ്ോഴ്സ്് റ്റോപാഴ്സ്ണ്മാോര്
പദ്ധതിി പ്രിവര്ത്ത്നാങ്ങള് ഏനോകാപി

പ്പാിക്കുന്നതിിനാ് തിനോ�ശ സ്ഥിാപനാത്ത്ിനാ് 
ആവശയന്റെമീങ്ക്ില് 9,000/- രൂപ നോവതിനാ
ത്ത്ില് ഒരു റിനോസാഴ്സ്് നോപഴ്സ്ന്റെണ നാിനോയാ�ി
ക്കാവുംന്നതിാണ്. ഈ തുക തിനാതു ഫണ്ട്ില് 
നാിനോന്നാ പ്ലാന് ഫണ്ട്ില് നാിനോന്നാ നാല്കാ
വുംന്നതിാണ്.

ഗ്രാോമാസ്ഭ�ളുംം ഊരുക്കൂട്ടങ്ങളുംം
ഗ്രാാമീസഭാ നോയാ�ങ്ങളംില് വികസനാ പ്രി

ശ്നങ്ങള് തിരംതിിരി�് കൃതിയമീായി മുന്�ണനാ 
നാിശ്ചായിക്കണം. നോറാഡാ് നോപാലുള്ള പശ്ചാാ
ത്ത്ലാം വര്ക്കുകള്ക്ക് ഗ്രാാമീസഭകളംില് 
വാര്ഡാ് തിലാം മുന്�ണനാ നാിശ്ചായി�തിിനു 
നോശഷിം അവയുന്റെട പഞ്ചായത്ത്് തിലാം മുന്� 
ണനാ പട്ടിക തിയ്യാാറാക്കണം.

മീത്സയ വകുപ്പാിന്റെ� പ്രിഖയാപിതി മീത്സയ 
ഗ്രാാമീങ്ങള് നാിലാംവിലുള്ളയിടത്തും കുറഞ്ഞതി് 
25 മീത്സയന്റെതിാഴിലാംാളംികന്റെളംങ്ക്ിലും രജ്ിസ്റ്റാര് 
ന്റെചയ്ത്ിട്ടുള്ള വാര്ഡുംകളംിലും ഗ്രാാമീസഭകള്ക്കു 
മു�ായി നാിര്ബന്ധിമീായും മീത്സയ സഭകള് 
വിളംിച്ചു നോചര്ക്കണം. 

പ്രാറ്റോതിയ� ഗ്രാോമാസ്ഭ�ള്
യുവജ്നാങ്ങള്, കുട്ടികള്, വനോയാജ്നാ

ങ്ങള്, ട്രാന്സ്ന്റെജ്ന്നോഡാഴ്സ്് എംന്നിവരുന്റെട 
ഗ്രാാമീസഭ സംഘടിപ്പാിക്കുന്നതി് അഭികാ
മീയമീാണ്. എംന്നാല് ഭിന്നനോശഷിി ഗ്രാാമീസഭ 
നാിര്ബന്ധിമീാണ്. അനോതിനോപാന്റെലാം 25 മീത്സയ 
ന്റെതിാഴിലാംാളംികന്റെളംങ്ക്ിലും രജ്ിസ്റ്റാര് ന്റെചയ്ത് 
വാര്ഡുംകളംില് മീത്സയ സഭ നാിര്ബന്ധിമീാണ്. 

ഗ്രാോമാസ്ഭ�ളിൽ �ിന്നും 
�ി�സ്� യെസ്മാി�ോറിിറ്റോലാംക്കുള്ള 
പാങ്കാോളിത്ത്ം

ഓനോരാ ഗ്രാാമീസഭയില് നാിന്നും രണ്ട്് 
വനാിതികള്, പട്ടികജ്ാതിി വിഭാ�ത്ത്ില്ന്റെപ്പാ
ട്ട ഒരാള് എംന്നിവരുള്ന്റെപ്പാന്റെട അഞ്ച് പ്രിതിി
നാിധികന്റെളം വികസനാ ന്റെസമീിനാാറിനോലാംയ്ക്ക്് 
തിിരന്റെഞ്ഞടുംനോക്കണ്ട്തിാണ്.

അതു നോപാന്റെലാം പ്രിനോതിയക ഗ്രാാമീസഭാ 
നോയാ�ങ്ങള് നോചരുകയാന്റെണങ്ക്ില് അതിില് 
നാിന്നും ഒരു വനാിതിയുള്ന്റെപ്പാന്റെട രണ്ട്് നോപന്റെര 
വികസനാ ന്റെസമീിനാാറിനോലാംയ്ക്ക്് ന്റെതിരന്റെഞ്ഞടും
നോക്കണ്ട്തിാണ്.

ഊരുക്കൂട്ട റ്റോയോഗങ്ങള്
പട്ടിക വര്� ഉപപദ്ധതിി വിഹിതിം ലാംഭി

ക്കുന്ന ഗ്രാാമീപഞ്ചായത്തുകള് ഊരുമൂപ്പാന്റെ� 
അധയക്ഷ്യതിയില് ഊരുക്കൂട്ടനോയാ�ങ്ങള് 
സംഘടിപ്പാിനോക്കണ്ട്തുണ്ട്്.ഊരുക്കൂട്ട നോയാ� 
നോകാറം ആ ഊരിന്റെലാം നോവാട്ടര്മീാരുന്റെട 50 
ശതിമീാനാമീാണ്. ബന്ധിന്റെപ്പാട്ട വാര്ഡാം�ം 
നാിര്ബന്ധിമീായും പന്റെങ്ക്ടുംക്കണം.

ഊരുക്കൂട്ട നോയാ�ങ്ങളംില് നാിന്നും ഒരു 
വനാിതിയുള്ന്റെപ്പാന്റെട രണ്ട്് നോപന്റെര വികസനാ 
ന്റെസമീിനാാറിനോലാംയ്ക്ക്് ന്റെതിരന്റെഞ്ഞടുംനോക്കണ്ട് 
തിാണ്.

ഗ്രാാമീസഭാ/ഊരുക്കൂട്ട /നോയാ�ങ്ങളുംന്റെട 
പ്രിവര്ത്ത്നാം ഏനോകാപിപ്പാിക്കുന്നതിിനാായി 
തിനോ�ശ സ്ഥിാപനാത്ത്ിന്റെലാംയും ഉനോദീയാ�
സ്ഥിന്റെനാ ഗ്രാാമീസഭാ/ഊരുക്കൂട്ട /നോയാ�ങ്ങ
ളുംന്റെട നോകാ ഓര്ഡാിനോനാറ്റര് ആയി നാിയമീിക്കാ

വുംന്നതിാണ്. 
പലാംരുന്റെടയും സംശയമീാണ് പദ്ധതിി 

രൂപീകരണ ഗ്രാാമീസഭയില് എംന്റെന്താന്റെക്ക 
നാല്കണം എംന്റെന്താന്റെക്ക അവതിരിപ്പാി
ക്കണം എംന്നതി്. 

പദ്ധതിി രൂപീകരണ ഗ്രാാമീസഭകള് 
ഉത്ത്രവില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാടപടി ക്ര
മീങ്ങള് പാലാംി�ായിരിക്കണം കൂനോടണ്ട്തി്.
മുന് വാര്ഷിിക പദ്ധതിിയില് ഏന്റെറ്റടുംത്ത് 
നോപ്രിാജ്ക്ടുകള് (നോഫാറം നാം 4 ല് തിയ്യാാറാ
ക്കിയതി് ) നാടപ്പാ് വാര്ഷിിക പദ്ധതിിയുന്റെട 
അവനോലാംാകനാം (നോഫാറം 5 ല് തിയ്യാാറാക്കി
യതി്) വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകളുംന്റെട കരട് നോപ്രിാജ്ക്ട് 
നാിര്നോ�ശങ്ങള് (നോഫാറം നാം 6 ല് തിയ്യാാറാ
ക്കിയതി് ), സ്റ്റാാറ്റസ് റിനോപ്പാാര്ട്ടിന്റെ� രത്നചു
രുക്കം എംന്നിവ ഗ്രാാമീസഭകളംില് അ�ടി�് 
വിതിരണം ന്റെചയ്യാണം

പ്രിനോതിയകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അനാിവാരയ 
നോപ്രിാജ്ക്ടുകളുംം സര്ക്കാര് നാിര്നോ�ശി� നോപ്രിാ
ജ്ക്ടുകളുംം ഒഴിന്റെക ഗ്രാാമീപഞ്ചായത്ത്ിന്റെ� 
വാര്ഷിിക പദ്ധതിിയില് ഉള്ന്റെപ്പാടുംത്തുന്ന 
എംല്ലാാ പദ്ധതിികളുംം ഗ്രാാമീസഭ/ഉരുക്കൂട്ടം 
മുന്�ണനാ അനുസരിച്ചുള്ളതിാവണം.

പദ്ധതിി രൂപീകരണ ഗ്രാാമീസഭ/ഊരുക്കൂ
ട്ടങ്ങളുംന്റെട കാരയപരിപാടികള് അനുബന്ധിം 
4അനുസരി�ാണ് ന്റെചനോയ്യാണ്ട്തി്. 

ഗ്രാാമീസഭകള്/ഊരൂക്കൂട്ടങ്ങള് കഴി 
ഞ്ഞാല് അടുംത്ത് നാടപടിന്റെയന്താണ്.

ശ്രദ്ധിക്കുക.  ഗ്രാാമീസഭ/ഊരുക്കൂട്ട 
നോയാ�ങ്ങള് കഴിഞ്ഞാല് ഉടന്റെനാ തിന്റെന്ന 
ഗ്രാാമീസഭ/ഊരുക്കൂട്ട നാിര്നോ�ശങ്ങള് ഭരണ 
സമീിതിിയ്ക്കു നാല്കുന്നതിിനാായി നോക്രാഡാീക
രിക്കുന്നതിിനു നോവണ്ട്ി ഒരു വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പാ് 
നോയാ�ം നോചരണം. 

ഇവിന്റെട വരാന് നോപാകുന്ന സംശയം 
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ആദീയ വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പാ് നോയാ�ം നോപാന്റെലാം 
ഗ്രാാമീപഞ്ചായത്ത്് തിലാംത്ത്ില് ഇവ വിളംിച്ചു 
നോചര്ക്കനോണാ എംന്നതിാണ്. നോവണ്ട്. അതിാതി് 
വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പാ് കണ്വീനാര്മീാര്ക്കും ന്റെചയര്
മീാന്മീാര്ക്കും അവരവരുന്റെട വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പാ് 
നോയാ�ം സ�കരയപ്രിദീമീായി വിളംിച്ചു കൂട്ടാവും
ന്നതിാണ്.

ഈ വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകള് നോക്രാഡാീ 
കരി� പദ്ധതിി നാിര്നോ�ശങ്ങള് ഭരണ 
സമീിതിി നോയാ�ം കൂടി വിഭവ ലാംഭയതി പരി
�ണി�് കരട് പദ്ധതിികളംാക്കി വികസനാ 
ന്റെസമീിനാാറിനോലാംക്ക് നാല്കണം.

�ി�സ്� യെസ്മാി�ോര്
വാര്ഷിിക പദ്ധതിിയിന്റെലാം സുപ്രിധാനാ 

ഘട്ടമീാണ് വികസനാ ന്റെസമീിനാാര്. വാര്ഷിിക 
പദ്ധതിിയിന്റെലാം മുന്�ണനാകള്ക്കും വിക 
സനാ തിന്ത്രങ്ങള്ക്കും രൂപം നാല്കുന്നതിി
നാാണ് വികസനാ ന്റെസമീിനാാര് നോചരുന്നതി്. 
ഈ നോയാ�ത്ത്ിനോലാംക്ക് ജ്നാപ്രിതിിനാിധികള് 

ഉള്ന്റെപ്പാന്റെട പരമീാവധി ആള്ക്കാന്റെര ക്ഷ്യണി 
ക്കണം. 

വികസനാ ന്റെസമീിനാാറില് വ�് വികസനാ 
നോരഖ അന്തിമീമീാക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണം. 
അതിിനാായി കരട് വികസനാ നോരഖ അന്റെല്ലാ
ങ്ക്ില് അതിിന്റെ� സംഗ്രാഹം അ�ടി�് വിതി 
രണം ന്റെചയ്യാണം.

കൂടാന്റെതി കരട് വാര്ഷിിക പദ്ധതിി 
നോരഖയും വികസനാ ന്റെസമീിനാാറില് അ�ടി�് 
വിതിരണം ന്റെചയ്യാണം. വികസനാ നോരഖയിലും 
പദ്ധതിി നോരഖയിലും ഉള്ന്റെപ്പാടുംനോത്ത്ണ്ട് 
അധയായങ്ങന്റെളംക്കുറി�് ഉത്ത്രവില് വയ
ക്തിമീായി പറയുന്നുണ്ട്്. ഇവ തിയ്യാാറാക്കു
നോ�ാള് ഉത്ത്രവ് നാന്നായി മീനാസിലാംാക്കുക.

�ോര്ഷിി� പാദ്ധതിിയ്ക്ക്് അന്തിിമാ 
രൂപാം �ൽ�ൽ 

വികസനാ ന്റെസമീിനാാര് കൂടി കഴിഞ്ഞാല് 
ഭരണ സമീിതിി നോയാ�ം വീണ്ടും നോചരണം. 
ഇതു വന്റെര ലാംഭി� നാിര്നോ�ശങ്ങന്റെളം ഗ്രാാമീപ

ഞ്ചായത്ത്ിന്റെ� വാര്ഷിിക പദ്ധതിിയുന്റെട 
ഭാ�മീായി പരിഹാരം കാണാന് കഴിയുന്ന
വന്റെയന്നും അല്ലാാത്ത്വന്റെയന്നും രണ്ട്ായി 
തിിരിക്കണം. ആദീയ വിഭാ�ത്ത്ില്ന്റെപ്പാടുംന്നവ 
നോപ്രിാജ്ക്ട് റിനോപ്പാാര്ട്ടുകളംാക്കുന്നതിിനാ് ബന്ധി
ന്റെപ്പാട്ട വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകള്ക്ക് നാല്കണം. 
കൂടാന്റെതി അവ പദ്ധതിി നോരഖയുന്റെട ഭാ�മീാ
ക്കുകയും നോവണം.

രണ്ട് ാ മീ ത്ത് വ  നോ � ാ ക്ക ് / ജ് ി ല്ലാ ാ / 
സംസ്ഥിാനാ തിലാംങ്ങളംിനോലാംയ്ക്ക്് സൈകമീാറണം.

വാര്ഷിിക പദ്ധതിി വിഭവ വകയിരു
ത്ത്ല് വകയിരുത്ത്ല് നോഫാറം നാം 7 ല് 
തിയ്യാാറാക്കണം. ഇതിില് നാമ്മാള് പദ്ധതിി
യിലുള്ന്റെപ്പാടുംത്തുന്ന എംല്ലാാ ഫണ്ടുകളുംന്റെടയും 
വിവരങ്ങള് വനോരണ്ട്തിാണ്.

�മുക്ക് ലാംഭിക്കുന്ന ഫണ്ട്് 
പാദ്ധതിിയിറ്റോലാംക്ക് എങ്ങിയെ� 
�ണംക്കോക്കോം

2022-23 ല് നാമുക്ക് ലാംഭിക്കുന്ന വിഹിതിം 
സംസ്ഥിാനാ ബജ്റ്റിന്റെ� അനാക്സര് 4 ല് 
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്്. അതിിനോനാാന്റെടാപ്പാം കയാരി 
ഓവര് വിഹിതിം കൂടി ലാംഭിക്കും. കയാരി ഓവര് 
വിഹിതിം 2021-22 ല് ലാംഭി� ഫണ്ട്ില് ആ 
വര്ഷിം ന്റെചലാംവഴിക്കാന് കഴിയാത്ത് തുക 
ചിലാം നാിബന്ധിനാകള്ക്കു വിനോധയമീായി 
ആയിരിക്കും ഈ വര്ഷിനോത്ത്യ്ക്ക്് നാല്കു
ന്നതി്. 

വികസനാ ഫണ്ട്് (ന്റെപാതു വിഭാ�ം, പട്ടി
കജ്ാതിി, പട്ടിക വര്� വിഭാ�ം) എംന്നിവയും 
ന്റെമീയി�നാന്സ് ഗ്രാാ� ് നോറാഡാ്, നോനാാണ് 
നോറാഡാ് എംന്നിവയും 2021-22 ല് അനുവദീി� 
തുകയുന്റെട പരമീാവധി 20 ശതിമീാനാം വന്റെര 
ഈ വര്ഷിനോത്ത്യ്ക്ക്് അതിായതി് 2022-23 
നോലാംയ്ക്ക്് കയാരി നോഫാര്നോവഡാ് ന്റെചയ്തു ലാംഭിക്കും.

ഒരു ഉദീാഹരണം പറഞ്ഞാല് നാിങ്ങ
ള്ക്കു കൂടുംതില് മീനാസിലാംാവുംം. 

അതിായതി് 2021-22 ല് വികസനാ ഫണ്ട്് 
ന്റെപാതു വിഭാ�ം 1 നോകാടി രൂപ ലാംഭി� ഒരു 
ഗ്രാാമീപഞ്ചായത്ത്് ആ വര്ഷിം അതിില് 70 
ലാംക്ഷ്യം രൂപ ന്റെചലാംവഴിച്ചു എംന്ന് കരുതുക. 
ഇനാി 30 ലാംക്ഷ്യം രൂപയുന്റെട നോപ്രിാജ്ക്ട് സ്പില് 
ഓവറാക്കാന് ഉണ്ട്് എംങ്ക്ിലും 15/07/2021 
ന്റെലാം സ ഉ (സൈക) നാം 79/2021 അനുസരി�് 
2021-22 ല് ലാംഭി� തുകയുന്റെട പരമീാവധി 20 
ശതിമീാനാം മീാത്രനോമീ അടുംത്ത് വര്ഷിനോത്ത്യ്ക്ക്് 
കയാരി ഓവര് വിഹിതിമീായി ലാംഭിക്കുകയുള്ളൂ.

അതിായതി് ഇവിന്റെട 1 നോകാടിയുന്റെട 20 
ശതിമീാനാം ആയ 20 ലാംക്ഷ്യം രൂപ കൂടി 2022-
23 നോലാംയ്ക്ക്് സ്പില് ഓവറായി ലാംഭിക്കും. ഇവിന്റെട 
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ഈ പഞ്ചായത്ത്ിനാ് 30 ലാംക്ഷ്യം രൂപയുന്റെട 
സ്പില് ഓവര് നോപ്രിാജ്ക്ടുണ്ട്്. ലാംഭിക്കുന്നതി് 
പരമീാവധി 20 ലാംക്ഷ്യം. അനോപ്പാാള് ബാക്കി 
10 ലാംക്ഷ്യം രൂപയുന്റെട നോപ്രിാജ്ക്ടിന്റെ� ഫണ്ട്് 
മീാറ്റുകനോയാ അല്ലാാന്റെയങ്ക്ില് ആ 10 ലാംക്ഷ്യം 
രൂപയുന്റെട നോപ്രിാജ്ക്ട് തിന് വര്ഷിന്റെത്ത് 
വിഹിതിത്ത്ില് ഉള്ന്റെപ്പാടുംത്തുകനോയാ നോവണം. 
അങ്ങന്റെനാ തിന് വര്ഷിന്റെത്ത് വിഹിതിത്ത്ില് 
ഉള്ന്റെപ്പാടുംത്ത്ിയാല് ആ തുക 2022-23 ല് ലാംഭി
ക്കുന്ന തുകയില് നാിന്നും കുറയുന്നതിാണ്. 
അതിായതി് 2022-23 ല് ഈ 10 ലാംക്ഷ്യം 
രൂപ കുറ�ിട്ടുള്ള തുകയ്ക്ക്് മീാത്രനോമീ പുതിിയ 
നോപ്രിാജ്ക്ട് ന്റെചയ്യാാന് കഴിയുകയുള്ളൂ.

ഇത്ത്വണ പട്ടികജ്ാതിി പട്ടിക വര്� 
ഫണ്ടുകളുംന്റെട പരിഹാര വകയിരുത്ത്ല് ഉണ്്ട് 
എംന്ന് പ്രിനോതിയകം ഓര്മീിക്കുക. അതിായതി് 
Short Fall കണക്കാക്കുന്ന ഏര്പ്പാാട് ഉണ്ട്്. 
എംന്താണ് Short Fall എംന്നു നോനാാക്കാം.

അതിായതി് പട്ടികജ്ാതിി പട്ടിക വര്� 
ഫണ്ട്ിന്റെ� വിനാിനോയാ�ം മുന്വര്ഷിം 80 
ശതിമീാനാത്ത്ില് കുറവാന്റെണങ്ക്ില് ആ കുറവ് 
തിന്വര്ഷിന്റെത്ത് പ്ലാന് ഫണ്ട്് ജ്നാറലാംില് 
നാിന്നും വകയിരുനോത്ത്ണ്ട്ി വരും.

ഒരു ഉദീാഹരണം പറഞ്ഞാല് കൂടുംതില് 
മീനാസിലാംാവുംം.

ഒരു തിനോ�ശ സ്ഥിാപനാത്ത്ിന്റെ� 2021-22 
ന്റെലാം പട്ടികജ്ാതിി വിഹിതിം 10 ലാംക്ഷ്യം രൂപയാ
യിരുന്നു. അവരുന്റെട ഈ ഫണ്ട്ിന്റെലാം ന്റെചലാംവ് 
5 ലാംക്ഷ്യം രൂപയും ആന്റെണന്ന് കരുതുക. 
ഇവര്ക്ക് നാിലാംവിന്റെലാം ഉത്ത്രവ് പ്രികാരം 
10 ലാംക്ഷ്യം രൂപയുന്റെട 20 ശതിമീാനാം ആയ 
2 ലാംക്ഷ്യം രൂപ കയാരി ഓവര് വിഹിതിമീായി 
അനുവദീിക്കും. ബാക്കി 3 ലാംക്ഷ്യം രൂപയുന്റെട 
നോപ്രിാജ്ക്ട് ഇനോതി നോമീഖലാംയ്ക്ക്് പ്ലാന് ഫണ്ട്് 
ജ്നാറല് ഉപനോയാ�ി�് വനോയ്ക്ക്ണ്ട്ി വരും. പട്ടിക 
വര്� ഫണ്ട്ിന്റെ� കാരയത്ത്ിലും Short Fall 
കണക്കാക്കുന്നതി് ഇങ്ങിന്റെനാ തിന്റെന്നയാണ്. 
വയക്തിമീായി എംന്നു കരുതുന്നു. 

പതിിനാഞ്ചാം ധനാകാരയ കമ്മാിഷിന് 
ഗ്രാാ�ില് 2021-22 ല് ന്റെചലാംവഴിക്കാത്ത് 
തുക പൂര്ണമീായി 2022-23 നോലാംയ്ക്ക്് ലാംഭിക്കുന്ന
തിാണ്.

വായ്പാാബന്ധിിതി നോപ്രിാജ്ക്ടുകളുംന്റെണ്ട്ങ്ക്ില് 
ബാങ്ക്് പ്രിതിിനാിധികളുംമീായി ചര്� നാടനോത്ത്
ണ്ട്തിാണ്.

സ്റ്റാോൻഡിിംഗ് �മ്മാി�ി�ളുംം 
പാദ്ധതിി അംഗീ�ോ�വുംം

പദ്ധതിി രൂപീകരണത്ത്ിന്റെ� എംല്ലാാ 
ഘട്ടങ്ങളംിലും സ്റ്റാാന്ഡാിം�് കമ്മാിറ്റികളുംന്റെട 

ഇടന്റെപടല് ഉണ്ട്ായിരിനോക്കണ്ട്തിാണ്. സ്റ്റാാ
ന്ഡാിം�് കമ്മാിറ്റികളുംന്റെട പങ്ക്ിന്റെനാക്കുറി�് 
ഉത്ത്രവില് അനുബന്ധിം 5 ല് വയക്തിമീായി 
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്്. 

പദ്ധതിിയ്ക്ക്് അന്തിമീ രൂപം നാല്കുന്ന
തിിനു മുനോന്നാടിയായി ഓനോരാ നോമീഖലാംയിലും 
വകയിരുനോത്ത്ണ്ട് തുക, ഓനോരാ നോമീഖലാംയിലും 
ഏന്റെറ്റടുംനോക്കണ്ട് നോപ്രിാജ്ക്ടുകള് എംന്നിവ 
സംബന്ധിി� ശിപാര്ശ ഓനോരാ സ്റ്റാാന്ഡാിം�് 
കമ്മാിറ്റിയും നാല്നോകണ്ട്തും ധനാകാരയ സ്റ്റാാ
ന്ഡാിം�് കമ്മാിറ്റി അവ പരിനോശാധി�് ഭരണ
സമീിതിിയ്ക്ക്് ശിപാര്ശ ന്റെചനോയ്യാണ്ട്തുമീാണ്.

ഈ നാടപടിയ്ക്കു നോശഷിമീാണ് നോപ്രിാജ്ക്ടുക
ളുംന്റെട നോഡാറ്റാ എംന്ട്രി ന്റെചനോയ്യാണ്ട്തി്.

സുനോലാംഖ നോസാഫ്റ്റ്് ന്റെവയറില് നോപ്രിാജ്ക്ട് 
നോഡാറ്റാ എംന്ട്രി നാടനോത്ത്ണ്ട്തി് അതിതി് 
നാിര്വ്വഹണ ഉനോദീയാ�സ്ഥിനാാണ്. നോപ്രിാജ്ക്ട് 
നോഫാറങ്ങള് പൂരിപ്പാിച്ചു നാല്നോകണ്ട്തി് അതിതി് 
വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകളുംം 

ചിലാം പദ്ധതിികളുംന്റെടന്റെയങ്ക്ിലും നാിര്വ 
ഹണം സംബന്ധിി�് പലാം തിനോ�ശ സ്ഥിാ
പനാങ്ങളംിലും തിര്ക്കങ്ങള് നാടക്കാറുണ്ട്്. 
ഇത്ത്വണ അത്ത്രം പ്രിശ്നങ്ങള് ഒഴിവാക്കു
ന്നതിിനാായി ഓനോരാ നോപ്രിാജ്ക്ടുകളുംന്റെടയും 
നാിര്വ്വഹണം ആരാണ് എംന്നതി് സംബന്ധിി
�് ഉത്ത്രവില് വയക്തിതി വരുത്ത്ിയിട്ടുണ്ട്്. 
ഉത്ത്രവ് ശ്രദ്ധിക്കുക.

പദ്ധതിികള് നാമുക്ക് ഏകവര്ഷിം ആയും 
ബഹു വര്ഷിമീായും ന്റെചയ്യാാം.

ഈ വര്ഷിം അതിായതി് 2022-23 ല് 
തിന്റെന്ന പൂര്ത്ത്ിയാക്കാന് കഴിയുന്നവയാണ് 
ഏക വര്ഷി നോപ്രിാജ്ക്ടുകള്. നാിര്വ്വഹണം 
പൂര്ത്ത്ിയാകാന് ഒരു വര്ഷിത്ത്ില് കൂടുംതില് 
സമീയം ആവശയമീായി വരുന്നവയാണ് 
ബഹു വര്ഷി നോപ്രിാജ്ക്ടുകള്. പ്രിനോതിയകം ശ്ര

ദ്ധിനോക്കണ്ട് കാരയം ഈ പഞ്ചവത്സര പദ്ധ
തിിയ്ക്കുള്ളില് പൂര്ത്ത്ിയാക്കാന് കഴിയുന്നവ 
ആയിരിക്കണം.

പുതിിയ റ്റോപ്രാോജക്ടു�ളുംം സ്പിിൽ 
ഓ�ര് റ്റോപ്രാോജക്ടു�ളുംം 

പുതിിയ നോപ്രിാജ്ക്ടുകള്ന്റെക്കാപ്പാം സ്പില് 
ഓവര് നോപ്രിാജ്ക്ടുകള് കൂടി നോചര്ത്ത്ാണ് 
വാര്ഷിിക പദ്ധതിി സമീര്പ്പാി�് ഡാി പി സി 
അം�ീകാരം വാനോങ്ങണ്ട്തി്. മുന്വര്ഷിം 
ആരംഭിക്കുകയും എംന്നാല് പൂര്ത്ത്ിയാ
ക്കാന് കഴിയാന്റെതി ഈ വര്ഷിനോത്ത്യ്ക്ക്് 
ട്രാന്സ്ഫര് ന്റെചയ്ത്തുമീായ നോപ്രിാജ്ക്ടുകളംാണ് 
സ്പില് ഓവര് നോപ്രിാജ്ക്ടുകള് 

സ്ംയുംക്തി റ്റോപ്രാോജക്ടു�ള്
അനുവദീനാീയമീായ പരമീാവധി പദ്ധ

തിികള് സംയുക്തി പദ്ധതിികളംാക്കാവുംന്ന
തിാണ്. ഒന്നിലാംധികം തിനോ�ശ സ്ഥിാപനാങ്ങള് 
വിഹിതിം വകയിരുത്തുന്ന പദ്ധതിികളംാണ് 
സംയുക്തി പദ്ധതിികള്. സംയുക്തി പദ്ധതിി
കന്റെളംക്കുറി�് ജ്ില്ലാാ തിലാംത്ത്ില് ധാരണയാ
യതിിനു നോശഷിം മീാത്രനോമീ തിനോ�ശ സ്ഥിാപനാ
ങ്ങള് സംയുക്തി പദ്ധതിികള് തിയ്യാാറാക്കാവും.
മുഖയ പങ്ക്ാളംിയാവുംന്ന തിനോ�ശ സ്ഥിാപനാമീാ
യിരിക്കണം പദ്ധതിി നാിര്വ്വഹണം.

സ്ംറ്റോയോജിതി പാ�ിപാോെി�ള്/
സ്മാഗ്രാ പാ�ിപാോെി�ള്

നാമ്മാള് തിയ്യാാറാക്കുന്ന പദ്ധതിികളംില് 
പമീാവധി എംംജ്ി എംന് ആര് ഇ ജ്ി എംസ്, 
കുടുംംബശ്രീ നോപാലുള്ളവയുമീായി പരമീാവധി 
സംനോയാജ്നാം സാധയമീാക്കണം. ഉദീാഹര
ണമീായി പശു വളംര്ത്ത്ലാംിനാായി വാര്ഷിിക 
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പദ്ധതിിയില് നോപ്രിാജ്ക്ട് തിയ്യാാറാക്കുനോ�ാള് 
ന്റെതിാഴിലുറപ്പുമീായി സംനോയാജ്ി�് പശുന്റെതിാ
ഴുംത്ത്ിന്റെ� ആനുകൂലാംയം കൂടി അനുവദീിക്കാവും
ന്നതിാണ്.

കൃഷിിയുന്റെട ഒരു ആനുകൂലാംയം അനുവദീി 
ക്കുനോ�ാള് കൃഷിിയിറക്കുന്നതിിനു നോവണ്ട്ി
യുള്ള മീറ്റ് ആവര്ത്ത്നാ ന്റെചലാംവുംകള്ക്ക് 
പ്ലാന് ഫണ്ട്് വകയിരുത്തുന്നന്റെതിാന്റെടാപ്പാം 
ഭൂമീി തിട്ട് തിിരിക്കല്, നാിരപ്പാാക്കല്, പുതിിയ 
ബണ്ടുകളുംന്റെട നാിര്മ്മാാണം എംന്നിവയ്ക്ക്് എംംജ്ി
എംന്ആര്ഇജ്ിഎംസ് ഫണ്ടും ഉള്ന്റെപ്പാടുംത്ത്ാ
വുംന്നതിാണ്. 

വാര്ഷിിക പദ്ധതിിക്കും നോപ്രിാജ്ക്ടുക
ള്ക്കും ഭരണ സമീിതിി അം�ീകാരം

സ്റ്റാാന്ഡാിം�് കമ്മാിറ്റികള് അന്തിമീരൂപം 
നാല്കിയ പദ്ധതിികള് ഭരണ സമീിതിി 
നോയാ�ത്ത്ില് വികസനാ സ്റ്റാാന്ഡാിം�് 
കമ്മാിറ്റി  ന്റെചയര്നോപഴ്സ്ണ് അവതിരിപ്പാി
ക്കണം. കരട് പദ്ധതിി നോരഖ അം�ങ്ങള്ക്ക് 
നാല്കണം.ഭരണ സമീിതിി നോയാ�ത്ത്ിന്റെ� 
അം�ീകാരനോത്ത്ാന്റെട അന്തിമീ പദ്ധതിി നോരഖ 
അ�ടിനോക്കണ്ട്തും ഡാി പി സി യ്ക്കും ഗ്രാാമീ/
നോ�ാക്ക്/ ജ്ില്ലാാ പഞ്ചായത്തുകള്ക്കും 
നാല്നോകണ്ട്തുമീാണ്. 

നോപ്രിാജ്ക്ടുകള് സുനോലാംഖ നോസാഫ്റ്റ്് ന്റെവയ 
റില് തിയ്യാാറാക്കി ഡാി പി സി യ്ക്ക്് അയക്കു
ന്നനോതിാന്റെടാപ്പാം തിാന്റെഴ പറയുന്ന നോരഖകള് 
കൂടി നാല്കണം.
1. വികസനാ നോരഖ 5 നോകാപ്പാിയും നോസാഫ്റ്റ്് 

നോകാപ്പാിയും (പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിിയുന്റെട 
ആദീയ വര്ഷിം മീാത്രം)

2. സ്റ്റാാറ്റസ് റിനോപ്പാാര്ട്ട് 2 നോകാപ്പാിയും നോസാഫ്റ്റ്് 
നോകാപ്പാിയും

3. അന്തിമീ പദ്ധതിി നോരഖ (20നോകാപ്പാി)
4. നോഫാറം 9 ന്റെലാം തിനാതി് ഫണ്ട്് നോസ്റ്റാറ്റ്ന്റെമീ� ്
5. ഭരണ സമീിതിി തിീരുമീാനാം
6. വാര്ഷിിക പദ്ധതിിയിന്റെലാം നോപ്രിാജ്ക്ടു

കളുംം അനുബന്ധി റിനോപ്പാാര്ട്ടുകളുംം 
(ഓണ്സൈലാംന് രീതിി)

നൂതി� റ്റോപ്രാോജക്ടു�ള്
പദ്ധതിി മീാര്� നോരഖയിനോലാംാ സബ്സിഡാി 

മീാര്�നോരഖയിനോലാംാ പറയാത്ത് കാരയങ്ങ
ള്ക്ക് പ്രിാനോദീശിക പ്രിശ്നങ്ങളുംന്റെട പരിഹാ
രത്ത്ിനാായി അന്റെല്ലാങ്ക്ില് ഒരു പ്രിനോതിയക 
ആവശയത്ത്ിനാായ തിനോ�ശ സ്ഥിാപനാങ്ങ
ള്ക്ക് നൂതിനാ നോപ്രിാജ്ക്ടുകള് ഏന്റെറ്റടുംക്കാവും
ന്നതിാണ്. നൂതിനാ നോപ്രിാജ്ക്ടുകള് അം�ീക
രിക്കുന്നതിിനാായി ജ്ില്ലാാ കളംക്ടര് ന്റെചയര്നോപ
ഴ്സ്ണ് ആയുള്ള ഒരു വിദീഗ്ദ സമീിതിി ജ്ില്ലാാ 
തിലാംത്ത്ില് ഉണ്ട്ായിരിക്കുന്നതിാണ്.

അ�ി�ോ�യ പാദ്ധതിി�ള്
അങ്ക്ണവാടി നോപാഷികാഹാര വിതിരണം

1. എംസ് എംസ് ന്റെക
2. പാലാംിനോയറ്റീവ് ന്റെകയര്
3. ആ�തിി രഹിതി നോകരളംം (ആശ്രയ)
4. ഐ ന്റെക എംം വിഹിതിം
5. അതിി ദീരിദ്ര്യര്ക്കു നോവണ്ട്ിയുള്ള 

സൈമീനോക്രാ പ്ലാനുകള് 
ഇവ അനാിവാരയ പദ്ധതിികളംാണ്. 

നാിലാംവില് എംല്ലാാ തിനോ�ശ സ്ഥിാപനാങ്ങളുംം 
അനാിവാരയ പദ്ധതിികള്ക്ക് അം�ീകാരം 
വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്്. 

�ി�സ്� ഫണ്ട്ിയെ� റ്റോമാഖലാംോ 
��യിരുത്ത്ൽ

ഗ്രാാമീ,നോ�ാക്ക്,ജ്ില്ലാാ പഞ്ചായത്തുകള് 
സാധാരണ വിഹിതിം, പ്രിനോതിയക ഘടക 
പദ്ധതിി, പട്ടിക വര്� ഉപ പദ്ധതിി എംന്നീ 
വിഹിതിങ്ങളുംന്റെട ആന്റെക തുകയുന്റെട 20 
ശതിമീാനാത്ത്ില് കുറയാന്റെതി സൈലാംഫ്, 
പി എംം എം സൈവ എംന്നീ പാര്പ്പാിട പദ്ധതിി
കള്ക്കായി മീാറ്റി വയ്ക്ക്ണം.ന്റെപാതു വിഭാ�
ത്ത്ില് നാിന്ന് 20 ശതിമീാനാം നാിര്ബന്ധിമീായും 
മീാറ്റി വയ്ക്ക്ണം.ഉദീാ. പറയണം 

ന്റെപാതു വിഭാ�ത്ത്ില് നാിന്ന് പാര്പ്പാിട 
നോമീഖലാംയ്ക്കു വകയിരുത്തുന്ന 20 ശതിമീാനാം 
കുറവ് ന്റെചയ്ത്് ബാക്കി വരുന്ന തുകയുന്റെട 30 
ശതിമീാനാം ഉതി്പാദീനാ നോമീഖലാംയ്ക്കു വകയിരു
ത്ത്ണം.

പശ്ചാാത്ത്ലാംം - ഗ്രാാമീപഞ്ചായത്തുകള് 
30 ശതിമീാനാവുംം നോ�ാക്ക് പഞ്ചായത്തുകള് 
25 ശതിമീാനാവുംം ജ്ില്ലാാ പഞ്ചായത്തുകള് 45 
ശതിമീാനാവുംം അധികരിക്കാന് പാടില്ലാ

ത്രിതിലാം പഞ്ചായത്തുകള് പട്ടികജ്ാതിി 
പട്ടിക വര്� ഫണ്ട്ിന്റെ� 30 ശതിമീാനാത്ത്ിനു 
മുകളംില് പശ്ചാാത്ത്ലാം നോമീഖലാംയ്ക്കു വകയിരു
ത്ത്ാന് പാടില്ലാ.

ഗ്രാാമീ,നോ�ാക്ക്,ജ്ില്ലാാ പഞ്ചായത്തു
കള് ന്റെപാതുവിഭാ�ം വികസനാ ഫണ്ട്ിന്റെലാം 
സാധാരണ വിഹിതിം ,  പട്ട ികജ്ാതിി 
വിഹിതിം, പട്ടിക വര്� വിഹിതിം എംന്നിവ 
കൂട്ടിയ തുകയുന്റെട കുറഞ്ഞതി് 10 ശതിമീാനാം 
വനാിതിാ പദ്ധതിിയ്ക്കും 5 ശതിമീാനാം കുട്ടികള്, 
ഭിന്നനോശഷിിയുള്ളവര്, ട്രാന്സ്ന്റെജ്ന്നോഡാഴ്സ്് 
എംന്നിവരുന്റെട നോക്ഷ്യമീത്ത്ിനും 5 ശതിമീാനാം 
വനോയാജ്നാങ്ങളുംന്റെട നോക്ഷ്യമീത്ത്ിനും പാലാംിനോയ
റ്റീവ് ന്റെകയറിനും വകയിരുത്ത്ണം.

വനാിതിാ പദ്ധതിികള് നാിര്ബന്ധിമീായും 
വനാിതികള്ക്ക് നോനാരിട്ട് പ്രിനോയാജ്നാം ലാംഭി

ക്കുന്നതിാകണം. ഏന്റെതിാന്റെക്ക പദ്ധതിികള് 
വനാിതിാ പദ്ധതിികളംാക്കാം എംന്ന് ഉത്ത്ര
വില് വയക്തിമീായി പറയുന്നുണ്ട്്. വിവാഹ 
ധനാസഹായം നോപാലുള്ള പദ്ധതിികള് 
വനാിതിാ പദ്ധതിികളംാക്കാന് കഴിയില്ലാ.

അതുനോപാന്റെലാം ഭിന്നനോശഷിി നോസ്കാളംര്ഷിി
പ്പാ് നോപ്രിാജ്ക്ട് കുട്ടികള്ക്കും ഭിന്നനോശഷിിക്കാര്
ക്കും നാീക്കി വനോയ്ക്ക്ണ്ട് 5 ശതിമീാനാത്ത്ില് 
ഉള്ന്റെപ്പാടുംത്ത്ാന് കഴിയില്ലാ.

പാലാംിനോയറ്റീവ ്  ന്റെകയര് നോപ്രിാജ്ക്ട് 
എം�ര് ന്റെചയ്യുനോ�ാള് പ്രിനോതിയക വിഭാ�ങ്ങ
ളുംന്റെട നോകംനോബായില് നാിന്നും പാലാംിനോയറ്റീവ് 
ന്റെസലാംക്ട് ന്റെചയ്ത്ാല് ആ പദ്ധതിിയിന്റെലാം 
വികസനാ ഫണ്ട്് വനോയാജ്നാങ്ങള്ക്കും 
പാലാംിനോയറ്റീവ് ന്റെകയറിനും മീാറ്റി വനോയ്ക്ക്ണ്ട് 5 
ശതിമീാനാത്ത്ില് ഉള്ന്റെപ്പാടുംന്നതിാണ്.

ആസ്തി സംരക്ഷ്യണ പദ്ധതിി അഥവാ 
ന്റെമീയി�നാന്സ് പദ്ധതിി തിയ്യാാറാക്കുനോ�ാള് 
ഇത്ത്വണ കൂടുംതില് സവാതിന്ത്രയം തിനോ�ശ 
സ്ഥിാപനാങ്ങള്ക്ക് ലാംഭിക്കുന്നുണ്ട്്. നാിലാംവിലു
ള്ള ആസ്തികളുംന്റെട നാവീകരണത്ത്ിനാായിരി
ക്കണം ന്റെമീയി�നാന്സ് ഫണ്ട്് ഉപനോയാ�ി
നോക്കണ്ട്തി്.

ആസ്തി ഒരു ലാംക്ഷ്യം രൂപ വന്റെരയുള്ള പ്രി
വൃത്ത്ികള് ആവശയന്റെമീങ്ക്ില് ഗുണനോഭാക്തൃ 
സമീിതിിന്റെയന്റെക്കാണ്ട്് നാടപ്പാാക്കാവുംന്നതിാണ്.

25 ലാംക്ഷ്യം രൂപ വന്റെരയുള്ള പ്രിവൃത്ത്ികള് 
അധയാപക -രക്ഷ്യാകര്തൃ സമീിതിി നോപാലുള്ള 
അം�ീകൃതി സമീിതിികന്റെളംന്റെക്കാണ്ട്് ന്റെചയ്യാി
ക്കാവുംന്നതിാണ്.

ഒരു ലാംക്ഷ്യം രൂപയ്ക്കു മുകളംില് വരുന്ന 
പ്രിവൃത്ത്ികള് ഇ-ന്റെടണ്ട്ര് മുനോഖനാ ന്റെചനോയ്യാ
ണ്ട്തിാണ്.

റ്റോമാോണംിട്ടറിിംഗ്
പ്രിനോതിയകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നോപ്രിാജ്ക്ട് 

നോമീാണിട്ടറിം�് അതിതി് വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പു
കള് നാിര്വഹിനോക്കണ്ട്തിാണ്.വര്ക്കിം�് 
ഗ്രൂപ്പാിന്റെലാം എംല്ലാാ അം�ങ്ങളുംം അടങ്ങിയ 
സമീിതിിനോയാ അന്റെല്ലാങ്ക്ില് വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പാി
ന്റെ� ന്റെചയര്നോപഴ്സ്ണ്, സൈവസ് ന്റെചയര്നോപ
ഴ്സ്ണ്, നാിര്വ്വഹണ ഉനോദീയാ�സ്ഥിനാല്ലാാത്ത് 
മീന്റെറ്റാരു ഉനോദീയാ�സ്ഥിന് എംന്നിവര് ഉള്ന്റെപ്പാ
ടുംന്ന മൂന്നില് കുറയാത്ത് അം�ങ്ങളുംന്റെട 
ഉപസമീിതിിനോയാ നോമീാണിട്ടറിം�് കമ്മാിറ്റിക
ളംായി തിനോ�ശ സ്ഥിാപനാങ്ങള്ക്ക് രൂപീക
രിക്കാവുംന്നതിാണ്.                                1

(ലേ�ഖകന് മൈൈ�പ്പറ ഗ്രാാൈപ്യൂഞ്ചാായത്തിംഡെ� 
സീീനിംംയര് ക്ലാാര്ക്കാാണ്് )
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ഐകയരാഷ്ട്ര സംഘടനാ മീാനാവരാശി
യുന്റെട ഐശവരയപൂര്ണ്ണമീായ ഭാവി 

ലാംക്ഷ്യയമീാക്കി പ്രിഖയാപി�ിട്ടുള്ള സുസ്ഥിിര 
വികസനാ ലാംക്ഷ്യയങ്ങള് നോനാടുംന്നതിിനാ് ഗ്രാാമീപ
ഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് വലാംിയ പങ്ക്ാണ് നാിര്വ്വ
ഹിക്കാനുള്ളതി്. നാമ്മുന്റെട ഗ്രാഹമീായ ഭൂമീിന്റെയ 
സംരക്ഷ്യിക്കുക എംല്ലാാവര്ക്കും സനോന്താഷിവുംം 
സമൃദ്ധിയും ഉണ്ട്ാക്കുക എംന്നീ ബൃഹതി് 
ലാംക്ഷ്യയങ്ങള് മുന്നാിര്ത്ത്ി 17 സുസ്ഥിിര 
വികസനാ ലാംക്ഷ്യയങ്ങളംാണ് നോനാടിന്റെയടും
ക്കാനുള്ളതി്, നോദീശീയതിലാംത്ത്ില് 169 ഉപ 
ലാംക്ഷ്യയങ്ങളുംം അവ വിലാംയിരുത്തുന്നതിിനാ് 295 
നോദീശീയ സൂചികകളുംം സുസ്ഥിിര ലാംക്ഷ്യയങ്ങള് 
നോനാടുംന്നതിിനാ് രാജ്യം തിയ്യാാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്്. 
പഞ്ചായത്ത്ിന്റെ� ഭരണഘടനാാപരമീായ 
29 അനാിവാരയ ചുമീതിലാംകളുംമീായി സുസ്ഥിി
രവികസനാ ലാംക്ഷ്യയങ്ങള്ക്ക് ബന്ധിമുള്ളതിി

നാാല് 2022 വാര്ഷിിക പദ്ധതിിയില് വലാംിയ 
മുന്�ണനാ നാല്നോകണ്ട് നോമീഖലാംയാണ് 
സുസ്ഥിിര വികസനാ ലാംക്ഷ്യയങ്ങള്. നാല്ലാ കാഴ്ച
പ്പാാടുംം ഇടന്റെപടലുകളുംം ആവശയമീായതും 
നാാളംിതുവന്റെര നോനാടിന്റെയടുംത്ത് നോനാട്ടങ്ങളും
ന്റെടയും അനുഭവങ്ങളുംന്റെടയും ലാംഭയമീായ നോരഖ
കളുംന്റെടയും അടിസ്ഥിാനാത്ത്ിലാംാണ് മുനോന്നാട്ട് 
നോപാനോകണ്ട്തി്. 

പ്രാോധാോ�യം
നോലാംാകന്റെത്ത് 193 രാജ്യങ്ങള് 2015 

ന്റെസപ്റ്റംബര് 25നാ ്  ഐകയരാഷ്ട്രസഭ 
ജ്നാറല് അസം�ിയില് ന്റെവ�് നോയാ�ം 
നോചര്ന്ന് അം�ീകരി�് 2030 നാകം നോനാടിന്റെയ
ടുംനോക്കണ്ട് 17 ലാംക്ഷ്യയങ്ങളംാണ് തിീരുമീാനാിക്ക
ന്റെപ്പാട്ടിട്ടുള്ളതി്. ഇന്തയയില് 2.65 ലാംക്ഷ്യം ഗ്രാാമീ
പഞ്ചായത്തുകളുംം 32 ലാംക്ഷ്യം ജ്നാപ്രിതിിനാിധി

കളുംം ഉണ്ട്്. സുസ്ഥിിര വികസനാ ലാംക്ഷ്യയങ്ങള് 
നോനാടിന്റെയടുംക്കുവാനുള്ള പ്രിയാണത്ത്ില് 2022 
പ്രിധാനാന്റെപ്പാട്ട വര്ഷിമീാന്റെണന്ന് UNO പ്രിഖയാ
പി�തിിനാാല് പതിിനാാലാംാം പഞ്ചവത്സര 
പദ്ധതിിയിന്റെലാം ഒന്നാം വര്ഷിത്ത്ില് തിന്റെന്ന 
കൃതിയമീായ പദ്ധതിികള്ക്ക് രൂപം നാല്കാന് 
കഴിനോയണ്ട്തിായിട്ടുണ്ട്്. ലാംക്ഷ്യയങ്ങള് നോനാടുംന്ന
തിിനാ് അഞ്ച് പ്രിധാനാ ഘടകങ്ങള് വളംന്റെര 
പ്രിധാനാന്റെപ്പാട്ടതിാണ്, ജ്നാങ്ങള്, അഭിവൃദ്ധി, 
സമീാധാനാം, ഭൂനോ�ാളംം, സഹകരണം 
എംന്നിവയില് ഓനോരാ ഗ്രാാമീ പഞ്ചായത്തും 
സാ�ത്ത്ിക -സാമൂഹിക പരിസ്ഥിികളംായി
ട്ടുള്ള പ്രിാനോദീശിക പ്രിശ്നങ്ങള് മീനാസിലാംാക്കി 
മുനോന്നാട്ട് നോപാകണം. നോലാംാകത്ത്ിന്റെലാം 17% 
ജ്നാങ്ങള് തിാമീസിക്കുന്ന ഇന്തയക്ക് വലാംിയ 
ചുമീതിലാംയാണ് ഈ കാരയത്ത്ില് ഉള്ളതി്. 
ന്റെമീാത്ത്ം സൂചികകളുംന്റെട അടിസ്ഥിാനാത്ത്ില് 

സുസ്ഥിിര വികസനാ ലാംക്ഷ്യയങ്ങളുംം 
ഗ്രാാമി പഞ്ചായത്തുകളുംം 
 െി. ഷിോഹുൽ ഹ്യമാീദി്
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നോകരളംം സുസ്ഥിിര ലാംക്ഷ്യയങ്ങള് നോനാടുംന്നതിില് 
രാജ്യത്ത്ിനാ് തിന്റെന്ന മീാതൃകയായി ഒന്നാം 
സ്ഥിാനാം നാിലാം നാിര്ത്ത്ിന്റെക്കാണ്ട്ിരിക്കുക
യാണ്. വിശപ്പാ് ഇല്ലാായ്മ ന്റെചയ്യാല്, ലാംിം� 
സമീതിവം എംന്നിവയില് രാജ്യം 50 ല് തിാന്റെഴ 
മീാത്രനോമീ നോസ്കാര് നോനാടിയിട്ടുള്ളു എംങ്ക്ിലും 
നോകരളംം ഈ കാരയത്ത്ില് ബഹുദൂരം മുനോന്നാട്ട് 
സഞ്ചരിച്ചു എംന്ന് നാീതിി ആനോയാ�് റിനോപ്പാാര്
ട്ട് ചുണ്ട്ി കാണിക്കുന്നു. സുസ്ഥിിര വികസനാ 
ലാംക്ഷ്യയം നോനാടുംന്നതിില് ഗ്രാാമീ പഞ്ചായത്തുകള്
ക്ക് ഒന്പതി്  ലാംക്ഷ്യയങ്ങളംാണ് നോനാടാനുള്ളതി്, 
ഇതിിനാായി ഓനോരാ പഞ്ചായത്തും വികസനാ 
സൂചികകള് പുറത്ത്ിറക്കി പ്രിവര്ത്ത്നാം 
ആസൂത്രണം ന്റെചയ്യാാവുംന്നതിാണ് . 

1) എല്ലാോ തി�ത്ത്ിലുംം എല്ലാോയിെ
ത്തുമുള്ള ദിോ�ിദ്ര്യയം ഇല്ലാോതിോക്കു� 

ദീാരിദ്ര്യയം ബഹുമുഖമീാണ്, ദീാരിദ്ര്യയം 
അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിനോദീശം, ജ്നാവിഭാ�ങ്ങള് 
എംന്നിവ മീനാസ്സിിലാംാക്കണം, സര്ക്കാര് നാിര്
നോ�ശപ്രികാരം കന്റെണ്ട്ത്ത്ിയ അതിിദീരിദ്ര്യ
രുന്റെട പ്രിശ്നങ്ങള് മീനാസ്സിിലാംാക്കി സൂക്ഷ്മതിലാം 
പദ്ധതിികള് ഉണ്ട്ാക്കണം. 44 ദീശലാംക്ഷ്യം 
നോപര് ദീാരിദ്ര്യയത്ത്ിനോലാംക്ക് വഴുംതിിവീഴുംം 
എംന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നതി്, ബിഹാറില് 
52.5 ശതിമീാനാം ദീരിദ്ര്യര് ഉള്ളതും നോകരളംത്ത്ി
ന്റെ� ദീാരിദ്ര്യയത്ത്ിന്റെ� നോതിാതി് സവപ്നതുലാംയമീായ 
0.71% ത്ത്ില് എംത്ത്ിയ നോനാട്ടവുംം തിമ്മാില് 
തിാരതിമീയം ന്റെചയ്ത്് കൂടുംതില് ജ്നാപങ്ക്ാളംിത്ത്
നോത്ത്ാന്റെടയുള്ള ദീാരിദ്ര്യയനാിര്മ്മാാര്ജ്നാ പദ്ധ

സാഹചരയങ്ങളംില് പഞ്ചായ
ത്തുകള് ശ്രദ്ധിനോക്കണ്ട്തിാണ്. 

2) �ിശപ്പി് �ഹ്യിതി 
പ്രാറ്റോദിശം

2021 ന്റെലാം വിശപ്പാ് സൂചിക 
യില് ഇന്തയ 116 രാജ്യങ്ങളംില് 
101 സ്ഥിാനാത്ത്ാണ് ഉള്ളതി് 2020 
ല് 94 സ്ഥിാനാത്ത്് ആയിരിന്നു. 

 ഓനോരാ പഞ്ചായത്തും വിശ
പ്പുരഹിതി ഗ്രാാമീപഞ്ചായത്ത്ായി 
മീാറണം, ആരും തിന്റെന്ന ഭക്ഷ്യ
ണത്ത്ിനുനോവണ്ട്ി യാചിക്കുന്ന 
അവസ്ഥി ഉണ്ട്ാവരുതി്. ജ്നാകിയ 
നോഹാട്ടല്, സാമൂഹിക അടുംക്കളം, 
വാതിില് പ്പാടി നോസവനാം എംന്നിവ 
മീാര്�നോരഖ പ്രികാരം ശക്തിമീാ
കണം. 

3) റ്റോക്ഷ്യമാവുംം ആറ്റോ�ോഗയ 
ജീ�ിതിവുംം ഉറിപ്പിോക്കൽ 

നോക്ഷ്യമീ പദ്ധതിികളംാല് സ�ന്നമീാണ് 
നോകരളംം, അര്ഹതി ഉണ്ട്ായിട്ടും ഒഴിഞ്ഞു 
നോപായവന്റെര കന്റെണ്ട്ത്ത്ി സുരക്ഷ്യാ കര 
വലാംയത്ത്ില് ഉള്ന്റെപ്പാടുംത്ത്ണം. സ്ത്രീീകള്, 
കുട്ടികള് വനോയാജ്നാങ്ങള്, പ്രിതിയക കഴിവ് 
ഉള്ളവര് പാര്ശവവതി്കരിക്കന്റെപ്പാട്ടവര് 
എംന്നിവന്റെര നോചര്ത്ത്് പിടി�് നോക്ഷ്യമീ പഞ്ചായ
ത്ത്ാകണം, നോകാവിഡാ് സാഹചരയം മീനാസ്സിി
ലാംാക്കി പകര്�വയാധികള് പടരാത്ത് പ്രിനോദീ
ശമീാകണം, ന്റെപണ്കുട്ടികള്, സ്ത്രീീകള് എംന്നി
വര്ക്ക് സുരക്ഷ്യിതിതിവം ഉറപ്പുവരുത്ത്ണം. 
അതിിക്രമീം ഇല്ലാാതിാക്കാന് സൈക്രം മീാപ്പാിം�് 
നാടത്ത്ണം യുവജ്നാങ്ങള്ക്ക് ന്റെതിാഴില് 
ലാംഭിക്കുവാനുള്ള മീാന് പവര് ബാങ്ക്് ആരം
ഭിക്കണം, ആസാമീില് ഒരു ലാംക്ഷ്യം ജ്നാനാ
ത്ത്ില് 215 അമ്മാമീാര് മീരിക്കുനോ�ാള് നോകര
ളംത്ത്ില് അതി് 30 ആണ്, ഹരിയാനായില് 
ഒരു ലാംക്ഷ്യം നോപരില് 255 ക്ഷ്യയ നോരാ�ികള് 
ഉള്ളനോപ്പാാള് നോകരളംം ക്ഷ്യയനോരാ� വിമുക്തി 
സംസ്ഥിാനാമീാകാന് നോപാകുകയാണ്, നോകര
ളംത്ത്ിന്റെലാം ആയുര്സൈദീര്ഘയം വികസിതി 
രാജ്യങ്ങള്ന്റെക്കാപ്പാമീാണ് 75.3 ആണ് നോകര
ളംത്ത്ിന്റെ� ആയുര് സൈദീര്ഘയം ഇന്തയയുനോടതി് 
70.19 ആണ്, സ്ത്രീീ പുരുഷി അനുപാതിത്ത്ിലും 
നോകരളംം മീിക�് നാില്ക്കുന്നു, 1000 പുരുഷി
ന്മാര്ക്ക് 1084 സ്ത്രീീകള് നോകരളംത്ത്ില് ഉണ്ട്് 
ഇന്തയയില് അതി് 1000 പുരുഷിന്മാര്ക്ക് 948 
സ്ത്രീീകള് ആണ്. ഇ�ര്ന്റെനാറ്റ് ഉപനോയാ�ത്ത്ി
ലും നോകരളംം മുന്നാിരയില് തിന്റെന്ന 77.42% 




�ാരിദ്ര്യംയം ബ്ഹുമുഖമാണ്, 
�ാരിദ്ര്യംയം അംനുഭവാിക്കുംന്ന് 

പ്രശേ��ം, ജ്നവാിഭാ�ങ്ങള് 
എന്ന്ിവാ മനസ്സിിലാക്കാണം, 

സര്ക്കാാര് നിര്ശേ��പ്രകാരം 
കന്റെണ്ടത്തിയാ അംതിി�രിദ്ര്യംരുംന്റെട 

പ്രശ്നങ്ങള് മനസ്സിിലാക്കാി 
സൂക്ഷ്മതില �ദ്ധീതിികള് 

ഉണ്ടാക്കാണം.

തിികള് രാജ്യം ആവിഷ്കരി�ാല് മീാത്രനോമീ 
ദീരിദ്ര്യര് ഇല്ലാാത്ത് ഒരിടം സൃഷ്ടിിക്കുവാന് 
സാധിക്കുകയുള്ളു. നോകരളംം ലാംക്ഷ്യയമീിടുംന്നതി് 
100% ദീരിദ്ര്യര് ഇല്ലാാത്ത് പ്രിനോദീശനോത്ത്ാന്റെടാ
പ്പാം അതിി ദീാരിദ്ര്യയം പൂര്ണമീായും ഇല്ലാാതിാ
ക്കുന്നതിിനാാണ് ഇതിിനാായി വിപുലാംമീായ 
പ്രിവര്ത്ത്നാം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്് . 
എംല്ലാാവര്ഷിവുംം 63 ദീശ ലാംക്ഷ്യം ജ്നാങ്ങള് 
നോലാംാകത്ത്് ആനോരാ�യ ന്റെചലാംവ് കാരണം 
ദീരിദ്ര്യര് ആകുന്നു എംന്നതി് നോകരളംത്ത്ിന്റെലാം 
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വാി�യാഭയാസ അംവാകാ� 

നിയാമത്തിന്റെല ആര്ട്ടിക്കാിള് 
21 പ്രകാരം ആറു വായാസ്സു 

മുതില് 14 വായാസ്സുവാന്റെരയുള്ള 
കുട്ടികള്ക്കാ് സാര്വാത്രികവുംം 

സൗജ്നയവുംമായാ വാി�യാഭയാസം 
ഗുണനിലവാാരത്തില് നല്കുന്ന് 

സംസ്ഥാാനമാണ് ശേകരളംം.

നോപര് നോകരളംത്ത്ില് ന്റെനാറ്റ് ഉപനോയാ�ിക്കുന്നു.

4) �ിദിയോഭയോസ്ം
വിദീയാഭയാസ അവകാശ നാിയമീത്ത്ിന്റെലാം 

ആര്ട്ടിക്കിള് 21 പ്രികാരം ആറു വയസ്സു മുതില് 
14 വയസ്സുവന്റെരയുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് സാര്വത്രി
കവുംം സ�ജ്നായവുംമീായ വിദീയാഭയാസം ഗുണനാി
ലാംവാരത്ത്ില് നാല്കുന്ന സംസ്ഥിാനാമീാണ് 
നോകരളംം. കുട്ടികന്റെളം ഉയര്ന്നതിലാംത്ത്ിനോലാംക്ക് 
ഉയര്ത്ത്ിന്റെക്കാണ്ടുവരാന് പഞ്ചായത്ത്് ശ്ര
മീിനോക്കണ്ട്തിായിട്ടുണ്ട്്, കൂടാന്റെതി മൂന്ന് വയസ്സു 
മുതില് ആറ് വയസ്സുവന്റെരയുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് 
പ്രിീ-സൈപ്രിമീറി ഘട്ടത്ത്ില് കാനോലാംാചിതിമീായ 
ഇടന്റെപടലുകള് നാടത്തുന്നതി് തുടനോരണ്ട്തുണ്ട്്. 
ന്റെതിാഴിലാംിടങ്ങളംില് കൂടുംതില് സാനോങ്ക്തിിക
മീായ മീികനോവാന്റെട പ്രിനോദീശന്റെത്ത് ജ്നാങ്ങന്റെളം 
എംത്ത്ിക്കുവാന് സാധിക്കണം ഇതിിനാായി 
പ്രിാനോദീശിക സാ�ത്ത്ിക വികസനാ പദ്ധതിി 
ഉണ്ട്ാകണം. നാാനോനാാ സംരംഭങ്ങള്, ഇ 
സംരംഭകതിവം  എംന്നിവ വിപുലാംന്റെപ്പാടും
ത്ത്ണം, മീാനാവവിഭവനോശഷിി ഫലാംപ്രിദീമീായി 
ഉപനോയാ�ി�് പ്രിാനോദീശിക സാ�ത്ത്ിക 
വികസനാം യാഥാര്ഥയമീാക്കണം.

5 ലാംിംഗസ്മാതിംം
ലാംിം� സമീതിവത്ത്ിന്റെ� കാരയത്ത്ില് 

സുസ്ഥിിരവികസനാ ലാംക്ഷ്യയത്ത്ില് നോകരളംം 
എംത്ത്ിനോ�ര്ന്റെന്നങ്ക്ിലും 0 മുതില് ആറ് വയസ്സു
വന്റെരയുള്ള കുട്ടികളുംന്റെട ജ്നാനാത്ത്ില് ന്റെപണ്
കുട്ടികള് കുറഞ്ഞുവരുന്നു, ഓനോരാ പഞ്ചായ
ത്തും പ്രിാനോദീശികമീായി സൂക്ഷ്മതിലാം ഇടന്റെപ
ടലുകള് നാടനോത്ത്ണ്ട് ഒരു നോമീഖലാംയാണിതി് 
കൂടാന്റെതി സ്ത്രീീകളുംന്റെട ന്റെതിാഴില് പങ്ക്ാളംിത്ത്ം 
വര്ദ്ധിപ്പാിക്കുവാനും ന്റെജ്ന്ഡാര് ബഡാ്ജ്റ്റ്, 
സ്ത്രീീപക്ഷ്യ നാവനോകരളംം പദ്ധതിി എംന്നിവ 
പഞ്ചായത്തുകള് ഏന്റെറ്റടുംക്കണം. 

6) ജലാംലാംഭയതി ശുചിിതിംം
ഉറവിട മീാലാംിനായ സംസ്കരണം, അസൈജ്വ 

മീാലാംിനായ സംസ്ക്കരണം എംന്നിവയില് നോബാധ
വല്ക്കരണം നാടത്ത്ി ന്റെതിളംി നാീന്റെരാഴുംകും 
നാവ നോകരളംം പദ്ധതിിയില് ജ്ലാം നോ�ാതിസ്സു
കന്റെളം സംരക്ഷ്യി�ാല് മീാത്രനോമീ സുസ്ഥിിര 
വികസനാം സാധയമീാകുകയുള്ളു. 2024 ആകു
ന്നനോതിാന്റെട ഗ്രാാമീീണ നോമീഖലാംയില് എംല്ലാാ 
വീട്ടുകാര്ക്കും സൈപപ്പാ് ന്റെവള്ളം എംത്ത്ി
ക്കുന്ന ജ്ല്ജ്ീവന് മീിഷിനാ് ആവിശയമീായ 
സംവിധാനാം ഒരുക്കുവാന് പഞ്ചായത്തുകള്
ക്ക് സാധിക്കണം, ഗ്രാാമീങ്ങള് ഹരിതിാഭമീാ
കുന്നതിിനാ് പ്രികൃതിിന്റെയ പൂര്വ്വസ്ഥിിതിിയില് 

ന്റെകാണ്ട്് വരുന്നതിിനും പദ്ധതിികള് നോവണം, 
കാര്ബണ് നാൂട്രല്, നാീര്ത്ത്ാടിധിഷ്ഠിിതി 
വികസനാം എംന്നീ കാഴ്ചപ്പാാടുംകള് മുറുന്റെക 
പ്പാിടിക്കണം. 

7) സ്ഥാി�മാോയ ഊര്ജ്ജം
എംല്ലാാ വികസനാത്ത്ിന്റെ�യും പ്രിധാനാ 

ഘടകമീായ ഊര്നോജ്ജിാപനോയാ�ം സംബ
ന്ധിി�് നോബാധവതി്കരണം നാടത്ത്ാവുംന്ന
തിാണ്. സ�നോരാര്ജ് സംവിധാനാങ്ങള് 
ഉണ്ട്ാക്കല്, പുനാരുപനോയാ� ഊര്ജ്ം 

തിാന്റെഴത്ത്ട്ടില് എംത്ത്ിക്കല്, ഫിലാംന്റെമീ� ് 
രഹിതി ഗ്രാാമീം പദ്ധതിി നാടപ്പാിലാംാക്കല്, 
ന്റെപാതുസ്ഥിലാംത്ത്് നോസാളംാര് പാനാലുകള് 
സ്ഥിാപിക്കല്, എംല്ഇഡാി ബള്ബുകള് 
ഉപനോയാ�ിക്കുവാനുള്ള നോപ്രിാത്സാഹനാം 
എംന്നിവ ഈ രം�ത്ത്് നാടപ്പാിലാംാക്കുവാന് 
ശ്രമീിക്കാവുംന്നതിാണ്. ഇതിിനാായി ഊര്ജ്ജി 
മീിത്രങ്ങന്റെളം പഞ്ചായത്തുതിലാംത്ത്ില് തിിര
ന്റെഞ്ഞടുംത്ത്് പരിശീലാംിപ്പാിക്കാവുംന്നതിാണ്.

8) സുസ്ഥാി�മാോയ സ്ോമ്പത്ത്ി� 
�ളര്ച്ച്

പ്രിാനോദീശിക സാ�ത്ത്ിക വികസനാം 
ഗ്രാ ാ മീ പ ഞ്ച ായ ത്ത് ി ന്റെ �  ഭര ണ ഘ ട നാ 
ദീ�തിയമീാണ്, ഇതിിനാായി സംരംഭകതിവ 
പദ്ധതിി നാടപ്പാിലാംാക്കുവാന് പഞ്ചായത്തു
കള്ക്ക് ഉത്ത്രവാദീിതിവം ഉണ്ട്്. ആയിരം 
നോപര്ക്ക് 5 എംന്ന രീതിിയില് ന്റെതിാഴില് 
നാല്കണം. കുടുംംബശ്രീയുന്റെട അം�തിവം 
എംല്ലാാ കുടുംംബങ്ങളംിലും എംത്ത്ിച്ചു ന്റെതിാഴില് 
നാല്കാന് സാധിക്കണം. പഞ്ചായത്ത്ിന്റെ� 
സൈകവശം ഉള്ള സ്ഥിലാംം, വയവസായം ആരം
ഭിക്കാന് നാല്കണം. സഹകരണ സ്ഥിാപ
നാങ്ങളുംന്റെട സഹായനോത്ത്ാന്റെട ന്റെതിാഴില് 
സംരംഭങ്ങള് പ്രിനോതിയകി�് നാാനോനാാ സംരംഭ
ങ്ങള് ആരംഭിക്കണം. പതിിനാാലാംാം പദ്ധതിി
ക്കാലാംത്ത്് ന്റെകട്ടിടങ്ങളുംന്റെട ഉപനോയാ�ക്രമീം 
നോനാാക്കാന്റെതി സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുവാന് 
ആവശയമീായ ഇടന്റെപടല് പഞ്ചായത്ത്ിനാ് 
നാടത്ത്ാവുംന്നതിാണ്, വാക്കന്സി ബാങ്ക്് 
ആരംഭിക്കുവാന് ഇടന്റെപടല് നാടത്ത്ിയാല് 
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യുവജ്നാങ്ങള്ക്ക് ഉപകാരന്റെപ്പാടുംന്നതിാണ്. 
വിനോനാാദീസഞ്ചാരനോമീഖലാംയില് ഉത്ത്രവാദീി
ത്ത് ടൂറിസം പദ്ധതിികള് ആരംഭിക്കുവാന് 
സര്ക്കാര് സഹായം ഉണ്ട്്, പ്രിവാസികന്റെളം 
പ്രിനോതിയകമീായി സംരംഭ നോമീഖലാംയിനോലാംക്ക് 
ന്റെകാണ്ടുവരണം. പഞ്ചായത്തുകള് മീാനാവ
വിഭവസൂചിക പ്രിസിദ്ധീകരിക്കുന്നതി് ഉചിതി
മീായിരിക്കും. 

9) അസ്മാതിംം
പ ഞ്ച ായ ത്തു ക ളം ി ല് ,  വ ാ ര് ഡും ക ള് 

തിമ്മാിലും ജ്നാവിഭാ�ങ്ങള് തിമ്മാിലുമുള്ള 
അസമീതിവം ഇല്ലാാതിാക്കുവാനുള്ള പദ്ധ
തിികള് ആവിഷ്കരി�ാല് മീാത്രനോമീ സുസ്ഥിി
രവികസനാം ലാംക്ഷ്യയം സൈകവരിക്കാന് 
സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 2021ന്റെലാം സുസ്ഥിിരവി
കസനാ റിനോപ്പാാര്ട്ടില് രാജ്യങ്ങള് തിമ്മാില് 
അന്തരം വര്ദ്ധിച്ചു വരുന്നു എംന്ന് പറയുന്നു
ണ്ട്്. ദീരിദ്ര്യരാജ്യങ്ങളംില് 100 നോപരില് 24 
നോപര്ക്ക് മീാത്രം ഒരു നോഡാാസ് വാക്സിന് ലാംഭി
�നോപ്പാാള് സ�ന്നരാജ്യങ്ങളംില് 100 ല് 150 
നോപര്ക്കും വാക്സിന് ലാംഭി�ിട്ടുണ്ട്് ഇന്തയയില് 

2020 വന്റെര ശതിനോകാടീശവരന്മാര് 85 നോപരാ
യിരുന്നു ഉണ്ട്ായിരുന്നതി് (7500 നോകാടി 
ആസ് തിി ഉള്ളവരാണ് ശതിനോകാടീശവരന്
മീാര്) എംന്നാല് 2021 ല് ഇതി് 126 ആയി 
വര്ദ്ധിച്ചു, രാജ്യത്ത്ിന്റെ� സ�ത്ത്ിന്റെ� 
നാാലാംിന്റെലാംാന്നും ഈ അതിിസ�ന്നരുന്റെട 
സൈകകളംിലാംാണ് ഉള്ളതി്. ഓനോരാ ഗ്രാാമീപ്പാഞ്ചാ
യത്തും വികസനാത്ത്ിന്റെ� അസംതുലാംിതിാവ
സ്ഥി മീനാസ്സിിലാംാക്കുന്നതിിനാ് വിനോല്ലാജ്് മീാപ്പാിം�്, 
മീാനാദീണ്ഡങ്ങള് പ്രികാരം നാടത്ത്ണം.

പ്രാതിയോശറ്റോയോയെെ
പഞ്ചായത്ത്ിന്റെലാം എംല്ലാാ ജ്നാങ്ങന്റെളം

യും കൂട്ടിനോ�ര്ത്ത്് മീാത്രനോമീ സുസ്ഥിിരവി
കസനാ ലാംക്ഷ്യയങ്ങള് നോനാടാന് സാധിക്കുക
യുള്ളൂ. നോനാട്ടം നോനാടിയാല് നോപാരാ, അതി് 
സ്ഥിായിയായി നാിലാം നാിര്ത്തുകയും നോവണം. 
സംനോയാജ്നാ സാധയതികള് പരമീാവധി 
ഉപനോയാ�ന്റെപ്പാടുംത്ത്ി വികസനാ വിടവുംകള് 
സമീഗ്രാതിനോയാന്റെട ഇല്ലാാതിാക്കുവാനുള്ള പ്രിാ
നോയാ�ികതി നോനാടിന്റെയടുംക്കണം. ന്റെകാവിഡാാ
നാന്തര കാലാംം, ആധുനാികകാലാംന്റെത്ത് സവി

നോശഷിമീായ വികസനാ പ്രിശ്നങ്ങള് എംന്നിവ 
ഓനോരാ വികസനാ പദ്ധതിി ഉണ്ട്ാകുനോ�ാഴുംം 
ജ്നാപ്രിതിിനാിധികളുംന്റെട മീനാസ്സിിലുണ്ട്ാകണം 
ഇതിിനാായി ജ്നാപ്രിതിിനാിധികന്റെളം ശാക്തിീ
കരിക്കണം. പങ്ക്ാളംിത്ത് ജ്നാാധിപതിയത്ത്ി
ന്റെ� നാിദീര്ശനാമീായ ഗ്രാാമീസഭകള് ജ്നാനാി
ബിഢമീാകണം. പതിിനാഞ്ചാം ധനാകാരയ 
കമ്മാീഷിന് ഫണ്ട്് ലാംക്ഷ്യയങ്ങള് നോനാടാനുള്ള 
വിടവുംകള് നാികത്ത്ാന് പഞ്ചായത്തുകള് 
ഉപനോയാ�ിക്കണം. കാലാംാവസ്ഥി, മീഴ, ചൂട്, 
തിാപനാിലാം, കാറ്റ്, സൂരയപ്രികാശം എംന്നിവ
യില് ഓനോരാ പഞ്ചായത്ത്ിന്റെ�യും അവസ്ഥി 
നോരഖന്റെപ്പാടുംത്തുവാന് സംവിധാനാങ്ങള് 
ഉണ്ട്ാകണം. 

നോവദീനാാജ്നാകമീായ നോകാവിഡാ് കാലാംം 
സുസ്ഥിിര വികസനാ ലാംക്ഷ്യയങ്ങള് നോനാടുംന്ന
തിിനാ് പ്രിയാസം സൃഷ്ടിിന്റെ�ങ്ക്ിലും ഒറ്റമീനാ
സ്സിായി പ്രിവര്ത്ത്ി�ാല് ലാംക്ഷ്യയത്ത്ിനോലാംക്ക് 
നാിഷ്പ്രയാസം എംത്തുവാന് സാധിക്കുന്ന
തിാണ്. സുസ്ഥിിര വികസനാ ലാംക്ഷ്യയങ്ങള് 
നോനാടുംന്നതിില് വലാംിയ പുനോരാ�തിി കാണി
ക്കുന്ന സംസ്ഥിാനാമീാണ് നോകരളംം. നാീതിി 
ആനോയാ�് പുറത്ത്ിറക്കിയ ഏറ്റവുംം പുതിിയ 
കണക്കുകള് പ്രികാരം നോകരളംം 75 മീാര്ക്ക് 
വാങ്ങി ഒന്നാം സ്ഥിാനാത്ത്ാണ് 2019 ല് 
നോകരളംത്ത്ിന്റെ� മീാര്ക്ക് 70 ആയിരുന്നു. 
ചത്ത്ീസ്�ഡാില് ആയുര് സൈദീര്ഘയം 65.2 
ആന്റെണങ്ക്ില് നോകരളംത്ത്ില് അതി് 75.3 
ആണ്. നോലാംാകത്ത്് സുസ്ഥിിര വികസനാ 
ലാംക്ഷ്യയം നോനാടുംന്നതിില് ഒന്നാം സ്ഥിാനാത്തു
ള്ളതി് 85.9 മീാര്ക്ക് വാങ്ങി ഫിന്ലാംാ� ് 
ആണ്. 85.6 മീാര്ക്ക് വാങ്ങി സവീഡാന് 
രണ്ട്ാംസ്ഥിാനാത്തുണ്ട്്, 60.1 മീാര്ക്ക് വാങ്ങി 
ഇന്തയ ആനോ�ാളം അടിസ്ഥിാനാത്ത്ില് 120 
സ്ഥിാനാത്ത്ാണ്. വിദീയാഭയാസമുള്ള മീനുഷിയ
വിഭവനോശഷിി, ഉയര്ന്ന ജ്ീവിതിനാിലാംവാരം, 
ശക്തിമീായ ആനോരാ�യരം�ം, പറന്നുയരു
വാന് ഉള്ള വിദീയാഭയാസ സ്ഥിാപനാങ്ങള്, 
സ്ഥിായിയായ പങ്ക്ാളംിത്ത് ജ്നാാധിപതിയം, 
സാ�ത്ത്ിക സുസ്ഥിിരതി, സാമൂഹിക 
രാഷ്ട്രീയ നോബാധമുള്ള ജ്നാവിഭാ�ങ്ങള്, 
സുന്ദ്യംരമീായ പ്രികൃതിി, ഉയര്ന്ന ജ്നാാധി
പതിയ നോബാധം ഇന്റെതില്ലാാം ഉള്ള നോകരളംം 
വരുംവര്ഷിങ്ങളംില് സുസ്ഥിിര ലാംക്ഷ്യയങ്ങള് 
പൂര്ണമീായും നോനാടുംന്റെമീന്നതിില് തിര്ക്കമീില്ലാ, 
ഇതിിനാായി പഞ്ചായത്തുകള് അവരുന്റെട 
കടമീ നാിര്വഹിക്കുകയാന്റെണങ്ക്ില്........   1

(ലേ�ഖകന് നിംാദാാപുരം� ഗ്രാാൈപ്യൂഞ്ചാായത്തിംഡെ� 
ഡെസീക്രട്ടിറംയാണ്് )
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കാലാംാവസ്ഥിാ വയതിിയാനാത്ത്ിന്റെ� 
നോദീാഷിഫലാംങ്ങള് നോലാംാകത്ത്് 

പ്രികടമീായി തിന്റെന്ന അനുഭവന്റെപ്പാട്ടുവരിക
യാണ്. നോകരളംത്ത്ിലും സ്ഥിിതിി വിഭിന്നമീല്ലാ. 
കാലാംാവസ്ഥിാ വയതിിയാനാത്ത്ിനാ് കാരണം 
ഹരിതിഗൃഹ വാതികങ്ങളംാന്റെണന്നും നോലാംാക
മുതിലാംാളംിത്ത് രാജ്യങ്ങളംാണ് ഹരിതിഗൃഹ 
വാതികങ്ങളുംന്റെട പുറന്തള്ളലാംിനാ് മുഖയ കാര
ണക്കാരാന്റെണന്നുള്ളതും അം�ീകരിക്കന്റെപ്പാ
ട്ട വസ്തുതിയാണ്. ഈ യാഥാര്ത്ഥ്യയങ്ങള് 
ഉള്ന്റെക്കാണ്ടുന്റെകാണ്ട്് ഭൂമീിയില് വരും 
തിലാംമുറകള്ക്കുകൂടി ആനോരാ�യപരമീായ ചുറ്റു
പാടില് ജ്ീവിക്കാന് നോവണ്ട് സാഹചരയം 
നാിലാംനാിര്നോത്ത്ണ്ട്തി് ഇന്നന്റെത്ത് സമൂഹത്ത്ി
ന്റെ� ഉത്ത്രവാദീിത്ത്മീാണ്. ഇതിിനുനോവണ്ട്ി
യുള്ള ശ്രമീങ്ങള് കുനോറകാലാംമീായി ആനോ�ാളം 
തിലാംത്ത്ില് ഐകയരാഷ്ട്ര സഭ ഉള്ന്റെപ്പാന്റെട
യുള്ള സംഘടനാകളുംന്റെട നോനാതൃതിവത്ത്ില് 
നാടന്നുവരികയാണ്. ഇ�ര് �വണ്ന്റെമീ
�ല് പാനാല് ഓണ് സൈൈമീറ്റ് ന്റെചയ്ഞ്ച് 
ഇതിിനാായി വളംന്റെര ��രവമുള്ള മുന്നറിയി
പ്പുകള് കാലാംാകാലാംം നാല്കിന്റെക്കാണ്ട്ിരിക്കു
കയാണ്. ഭൂമീിയുന്റെട രണ്ട്് ധ്രുവങ്ങളംിലുമുള്ള 
ഊഷ്മാാവ് അസാധാരണമീായ രീതിിയില് 
ഉയര്ന്നു നാില്ക്കുന്നതിായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ 

കങ്ങളംായ കാര്ബണ്സൈഡാ ഓസൈക്സഡാ്, 
മീീനോഥന്, സൈനാട്രസ് ഓക് സൈസഡാ് തുടങ്ങിയ
വയുന്റെട അളംവ് വര്ദ്ധിക്കുന്നതിാണ്. ഇതിില് 
മുഖയമീായ കാര്ബണ്സൈഡാ ഓസൈക്സഡാി
ന്റെ�യും മീീനോഥന്റെ�യും അളംവിന്റെലാം വര്ദ്ധനാ 
മീനുഷിയ ഇടന്റെപടലുകള് കാരണമീാണ് അന്ത
രീക്ഷ്യത്ത്ിലുണ്ട്ാകുന്നതി്. വനാനാശീകരണം, 
ജ്ലാംാശയങ്ങളംിന്റെലാം മീാലാംിനായ നാിനോക്ഷ്യപം 
എംന്നിവ കാര്ബണ്സൈഡാ ഓസൈക്സഡാിന്റെ� 
പ്രികൃതിയാലുള്ള വലാംിന്റെ�ടുംക്കല് സംവിധാനാ
ന്റെത്ത് വന്നോതിാതിില് കുറയ്ക്കുന്നതിിനാ് ഇടയാ
ക്കുന്നു. ഇതിിനോനാാന്റെടാപ്പാം ജ്ീവിതി സ�ക
രയങ്ങള് വര്ദ്ധിക്കുന്നതിിന്റെ�യും ഉപനോഭാ� 
സംസ്കാരത്ത്ിന്റെ�യും മീറ്റും ഫലാംമീായി അന്ത
രീക്ഷ്യത്ത്ിനോലാംക്ക് എംത്തുന്ന കാര്ബണ്സൈഡാ 
ഓസൈക്സഡാിന്റെ�യും മീീനോഥന്റെ�യും അളംവ് 
വളംന്റെരയധികം കൂടുംന്നതിിനും കാരണമീാകു
ന്നു. നോഫാസില് ഇന്ധിനാങ്ങളുംന്റെട നോമീലുള്ള 
അമീിതി ആശ്രിതിതിവം, ജ്ലാംാശയങ്ങളംില് 
മീാലാംിനായം നാിനോക്ഷ്യപിക്കുന്നതി് ഉള്ന്റെപ്പാന്റെട
യുള്ള അശാസ്ത്രീീയമീായ മീാലാംിനായ നാിര്മ്മാാ
ര്ജ്ജിനാ രീതിികള് എംന്നിവന്റെയല്ലാാം അന്ത
രീക്ഷ്യത്ത്ിനോലാംക്ക് ഈ ഹരിതിഗൃഹ വാതി
കങ്ങളുംന്റെട കൂടുംതിലാംായുള്ള പുറന്തള്ളലാംിനാ് 
കാരണമീാകുന്നു.

 ബിി. മാറ്റോ�ോജ്

ദീിവസങ്ങളംിന്റെലാം റിനോപ്പാാര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പാിക്കു
ന്നതി്. ശാസ്ത്രീനോലാംാകം ഇതിില് ഒന്റെട്ടാന്നുമീല്ലാ 
ആശങ്ക്ന്റെപ്പാടുംന്നതി്. 

അന്തരീക്ഷ്യ ഊഷ്മാാവ് വര്ദ്ധിക്കുന്ന
തിിന്റെ� മുഖയകാരണം ഹരിതിഗൃഹ വാതി

കാര്ബണ് നാൂട്രല് നോകരളംം 
ഹരിതിനോകരളംം മിിഷിടെ� ശ്രനോദ്ധയമിായ ചുവടുംടെവയ്പ്പാ്




ശേബ്ാധവാതി്കരണത്തിലൂന്റെടയും 

�കരം സംവാിധാനങ്ങളുന്റെട 
പ്ര�ാരണത്തിലൂന്റെടയും 

നിലവാിലുംള്ള ഹരിതിഗൃഹ 
വാാതിക ബ്ഹിര്�മനം 

ഘാട്ടംഘാട്ടമായാി 
കുറിച്ചുന്റെകാണ്ടുവാരാന് 

ലക്ഷയമിട്ടുള്ള ഫ്ലപ്ര�മായാ 
ഇടന്റെ�ടലുംകള് ആവാ�യമാണ്.






കാര്ബ്ണ് നൂട്രല് ശേകരളംം/

ന്റെനറ്റി് സീശേറിാ എമിഷന് 
അംവാസ്ഥായാിശേലന്റെക്കാത്തുന്ന്തിിന് 

സംസ്ഥാാന സര്ക്കാാര് 
ലക്ഷയമിട്ടിരിക്കുംന്ന് കാലയാളംവാ് 

2050 ആണ്. ഈ ലക്ഷയം 
ബൈകവാരിക്കാണന്റെമങ്കിില് 
ഇതുംമായാി ബ്ന്ധന്റെപ്പ്ട്ട  

എല്ലാ ശേമഖലകളംിന്റെലയും 
പ്രവാര്ത്തനങ്ങളംില് �രമാവാധി 
ഏശേകാ�നവുംം സഹകരണവുംം 

അംനിവാാരയമാണ്. 
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ന്റെവള്ളാറിലുള്ള നോകരളം ആര്ട്സ് ആ� ് 
ക്രാഫ്റ്റ്് വിനോല്ലാജ്ില് 2022 ഏപ്രിില് 1, 2 തിീയ
തിികളംില് നാടന്ന ശില്പ്പാശാലാംയുന്റെട ഉനോ�ശം 
കാര്ബണ് നാൂട്രല് നോകരളംം കയാ�യിന് 
തിനോ�ശ സവയംഭരണ സ്ഥിാപനാങ്ങളുംന്റെട 
ആഭിമുഖയത്ത്ില് നാടപ്പാിലാംാക്കുന്നതിിനോലാംക്കാ

നോബാധവതി്കരണത്ത്ിലൂന്റെടയും പകരം 
സംവിധാനാങ്ങളുംന്റെട പ്രിചാരണത്ത്ിലൂന്റെടയും 
നാിലാംവിലുള്ള ഹരിതിഗൃഹ വാതിക ബഹിര്�
മീനാം ഘട്ടംഘട്ടമീായി കുറച്ചുന്റെകാണ്ടുവരാന് 
ലാംക്ഷ്യയമീിട്ടുള്ള ഫലാംപ്രിദീമീായ ഇടന്റെപടലുകള് 
ആവശയമീാണ്. ഇതിിനോനാാന്റെടാപ്പാം തിന്റെന്ന 
ജ്ലാംാശയങ്ങള് ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ശാസ്ത്രീീ
യമീായ മീാലാംിനായ സംസ്കരണ മീാതൃകകള് 
അവലാംംബിക്കുകയും ലാംഭയമീായ സ്ഥിലാംങ്ങ
ളംില് സാധയമീായ രീതിിയില് വൃക്ഷ്യങ്ങള് 
നാട്ടുപിടിപ്പാിക്കുകയും കാര്ബണ്സൈഡാ 
ഓസൈക്സഡാിന്റെ� സംഭരണ പ്രിക്രിയ വര്ദ്ധി
പ്പാിക്കുകയും ന്റെചയ്തുന്റെകാണ്ട്് കാലാംാവസ്ഥിാ 
വയതിിയാനാന്റെത്ത് ന്റെചറുക്കുന്നതിിനുള്ള ന്റെനാറ്റ് 
സീനോറാ എംമീിഷിന് അവസ്ഥിയിനോലാംക്ക് 
ക്രനോമീണ എംത്ത്ാനാാകും. 2070 ഓടുംകൂടി ഈ 
അവസ്ഥിയിനോലാംക്ക് എംത്തുന്റെമീന്നാണ് നോകന്ദ്ര
സര്ക്കാര് പ്രിഖയാപി�ിട്ടുള്ളതി്. എംന്നാല് 
2050  ല് നാമ്മുന്റെട സംസ്ഥിാനാത്ത്ിനാ ് 
ഈ അവസ്ഥി സൈകവരിക്കാനാാകണം 
എംന്നതിാണ് സര്ക്കാരിന്റെ� ലാംക്ഷ്യയം. 

�ിര്വ്വഹ്യണം രൂപാറ്റോ�ഖ തിയ്യാോ
റിോക്കൽ - സ്ംസ്ഥാോ�തിലാം 
ശിൽപ്പിശോലാം

നാവനോകരളംം കര്മ്മാപദ്ധതിി 2 ന്റെ� 
ഭാ�മീായി ഹരിതിനോകരളംം മീിഷിന്റെ� ആഭി
മുഖയത്ത്ില് 'കാര്ബണ് നാൂട്രല് നോകരളംം' 
പദ്ധതിിയുമീായി ബന്ധിന്റെപ്പാട്ട് ദീവിദീിനാ ശില്പ്പാ
ശാലാം സംഘടിപ്പാിച്ചു. തിിരുവനാന്തപുരത്ത്് 

വശയമീായ ഒരു നാിര്വ്വഹണ രൂപനോരഖയുന്റെട 
കരട് തിയ്യാാറാക്കുക എംന്നതിായിരുന്നു. 

കാര്ബണ് നാൂട്രല് നോകരളംം/ന്റെനാറ്റ് 
സീനോറാ എംമീിഷിന് അവസ്ഥിയിനോലാംന്റെക്കത്തു
ന്നതിിനാ് സംസ്ഥിാനാ സര്ക്കാര് ലാംക്ഷ്യയമീി
ട്ടിരിക്കുന്ന കാലാംയളംവ് 2050 ആണ്. ഈ 
ലാംക്ഷ്യയം സൈകവരിക്കണന്റെമീങ്ക്ില് ഇതുമീായി 
ബന്ധിന്റെപ്പാട്ട എംല്ലാാ നോമീഖലാംകളംിന്റെലാംയും പ്രിവ
ര്ത്ത്നാങ്ങളംില് പരമീാവധി ഏനോകാപനാവുംം 
സഹകരണവുംം അനാിവാരയമീാണ്. ഈ 
കാഴ്ചപ്പാാനോടാടുംകൂടിയാണ് ഹരിതിനോകരളംം 
മീിഷിന് സംസ്ഥിാനാത്ത്് നാിലാംവില് ഈ പരി
പാടിയുമീായി സഹകരിക്കാനാാകുന്ന എംല്ലാാ 
വകുപ്പുകനോളംയും ഏജ്ന്സികനോളംയും പന്റെങ്ക്ടും
പ്പാിച്ചുന്റെകാണ്ട്് ശില്പ്പാശാലാം സംഘടിപ്പാി�തി്. 

�ിദിഗ്ദ്ധര് പായെങ്കാടുത്ത്
ശിൽപ്പിശോലാം 

നോകരളംത്ത്ിന്റെലാം സര്വ്വകലാംാശാലാംക
ളംിന്റെലാം പരിസ്ഥിിതിി പഠനാ വിഭാ�ം നോകരളം 
കാര്ഷിിക സര്വ്വകലാംാശാലാം, ന്റെവറ്റിനാറി 
സര്വ്വകലാംാശാലാം, ഇ�ര് നാാഷിണല് 
റിസര്�് ആ�് ന്റെട്രയിനാിം�് ന്റെസ�ര് നോഫാര് 
ബിനോലാംാ സി ന്റെലാംവല് ഫാമീിം�്, എംം.എംസ്. 
സവാമീിനാാഥന് റിസര്�് ഫ�നോണ്ട്ഷിന്, 
നോകാനോളംജ് ്  ഓഫ്  സൈൈമീറ്റ ്  ന്റെചയ്ഞ്ച് 
ആ� ് എംന്വനോയാണ്ന്റെമീ�ല് സയന്സ്, 
ഫിഷിറീസ് സര്വ്വകലാംാശാലാം, ജ്വഹര്ലാംാല് 
ന്റെനാഹ്റു നോട്രാപ്പാിക്കല് ന്റെബാട്ടാണിക്കല് 
�ാര്ഡാന് ആ� ് റിസര്�് ഇന്സ്റ്റാിറ്റ ൂട്ട്, 



പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് |  ഏപ്രിില് 2022 1

മീലാംബാര് ന്റെബാട്ടാണിക്കല് �ാര്ഡാന്, തിിരു
വനാന്തപുരം, കണ്ണൂര്, വയനാാട്, �വ. എംഞ്ചി
നാീയറിം�് നോകാനോളംജ്്, നാാഷിണല് ന്റെസ�ര് 
നോഫാര് എംര്ത്ത്് സയന്സ് സ്റ്റാഡാീസ്, നോകരളം 
സര്വ്വകലാംാശാലാം, നോബാട്ടണി, അകവാട്ടിക് 
ബനോയാളംജ്ി വിഭാ�ം, സി.ഡാ� ു. ആര്.
ഡാി .എംം. ,  നോകരളം ശാസ്ത്രീസാനോങ്ക്തിിക 
ക�ണ്സില്, നോകാനോളംജ്് ഓഫ് നോഫാറസ്ട്രി 
നോകരളം കാര്ഷിിക സര്വ്വകലാംാശാലാം, നോകരളം 
നോഫാറസ്റ്റാ് റിസര്�് ഇന്സ്റ്റാിറ്റൂട്ട്, ന്റെസന്ട്രല് 
ടൂബര് നോക്രാപ്പാ് റിസര്�് ഇന്സ്റ്റാിറ്റ ൂട്ട ് , 
എംനാര്ജ്ി മീാനോനാജ്്ന്റെമീ� ് ന്റെസ�ര്, നോകരളം 
ന്റെവറ്റിനാറി ആ� ് ആനാിമീല് സയന്സ് 
യൂണിനോവഴ്സ്ിറ്റി, ഇ�നോഗ്രാറ്റഡാ് ഫാമീിം�് 
റിസര്�് നോസ്റ്റാഷിന്, നോകരളം നോമീാനോട്ടാര് 
ന്റെവഹിക്കിള് ഡാിപ്പാാര്ട്ട്ന്റെമീ� ്, ന്റെക.എംസ്.
ആര്.ടി.സി., വയവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പാ്, 
കാര്ഷിിക വികസനാ കര്ഷിക നോക്ഷ്യമീവകുപ്പാ്, 
ശുചിതിവ മീിഷിന്, പരിസ്ഥിിതിി കാലാംാവസ്ഥിാ 
വയതിിയാനാ വകുപ്പാ്, നോകരളം നോസ്റ്റാറ്റ് ഡാിസാ
സ്റ്റാര് മീാനോനാജ്്ന്റെമീ� ് അനോതിാറിറ്റി, അനാര്ട്ട്, 
ൈീന് നോകരളം ക�നാി, ന്റെമീറ്റീരിനോയാളംജ്ിക്കല് 
ന്റെസ�ര്, നോകരളം സംസ്ഥിാനാ മീലാംിനാീകരണ 
നാിയന്ത്രണ നോബാര്ഡാ്,  മീണ്ണ് പരയനോവ
ക്ഷ്യണ മീണ്ണ് സംരക്ഷ്യണ വകുപ്പാ്, തിനോ�ശ 
സവയംഭരണ വകുപ്പാ്, നോകരളം സംസ്ഥിാനാ 
ഭൂവിനാിനോയാ� നോബാര്ഡാ്, സാമൂഹയ വനാവ
ല്ക്കരണ വകുപ്പാ്, വനാംവകുപ്പാ്, ജ്ലാംനോസചനാ 
വകുപ്പാ്, മൃ�സംരക്ഷ്യണ വകുപ്പാ്, ഫിഷിറീസ് 
വകുപ്പാ്, മീഹാത്മാ�ാന്ധിി നോദീശീയ ഗ്രാാമീീണ 
ന്റെതിാഴിലുറപ്പാ് പദ്ധതിി, ന്റെക.എംസ്.ഇ.ബി., 
കിലാം, ഐ.ആര്.ടി.സി. എംന്നീ സ്ഥിാപനാ
ങ്ങളുംനോടയും വകുപ്പുകളുംനോടയും പ്രിതിിനാിധികളുംം 
ഈ രം�ത്ത്് സവതിന്ത്രരായി പ്രിവര്ത്ത്നാം 
നാടത്തുന്ന വിദീ�്ധരും ശില്പ്പാശാലാംയിലുട
നാീളംം പന്റെങ്ക്ടുംത്തു. 

ശില്പ്പാശാലാംയുന്റെട ഉദീ്ഘാടനാം ബഹു. 
തിനോ�ശ സവയംഭരണ ഗ്രാാമീവികസനാ 
എംസൈക്സസ് വകുപ്പാ് മീന്ത്രി എംം.വി. നോ�ാവിന്ദ്യംന് 
മീാസ്റ്റാര് ഉദീ്ഘാടനാം ന്റെചയ്തു. മുന് ധനാകാരയ 
മീന്ത്രി നോഡാാ. നോതിാമീസ് ഐസക് മുഖയപ്രി

ഭാഷിണം നാടത്ത്ി. 
ആധുനാിക ഉപനോഭാ� സംസ്കാരവുംം 

അശാസ്ത്രീീയ മീാലാംിനായ സംസ്കരണവുംം ഹരിതി 
ഗൃഹ വാതികങ്ങളുംന്റെട ബഹിര്�മീനാത്ത്ിന്റെ� 
നോതിാതി് വര്ധിപ്പാിക്കാനാിടയാക്കുകയാന്റെണ
ന്നു ബഹു. തിനോ�ശ സവയംഭരണ ഗ്രാാമീവി
കസനാ എംസൈക്സസ് വകുപ്പാ് മീന്ത്രി എംം വി 
നോ�ാവിന്ദ്യംന് ഉദീ്ഘാടനാ പ്രിസം�ത്ത്ില് 
പറഞ്ഞു. ഹരിതി ഗൃഹ വാതികങ്ങളുംന്റെട 
അളംവ് കൂടുംന്നതി് അന്തരീക്ഷ്യ ഊഷ്മാാവ് 
കൂട്ടുകയും ഇതി് കാലാംാവസ്ഥി വയതിിയാനാ
ത്ത്ിനു മുഖയ കാരണമീാവുംകയും ന്റെചയ്യും. 
വികസിതി രാജ്യങ്ങളംാണ് കാര്ബണ് ബഹി
ര്�മീനാത്ത്ില് മുന്നിന്റെലാംന്നും എംന്നാല് ഈ 
ദുരന്ത ലാംഘൂകരണത്ത്ിനാ് അവര് മുന്സൈക 
എംടുംക്കുന്നില്ലാ എംന്നു ശില്പാശാലാംയില് മുഖയ 
പ്രിഭാഷിണം നാിര്വ്വഹി� മുന് ധനാമീന്ത്രി 
നോഡാാ. നോതിാമീസ് ഐസക് പറഞ്ഞു. കാലാംാ
വസ്ഥിാരീതിി തികര്ക്കുന്ന ഈ നാടപടിന്റെക്ക
തിിന്റെര നോലാംാകരാഷ്ട്രങ്ങള് ഉണര്ന്നു പ്രിവ
ര്ത്ത്ിക്കണന്റെമീന്നും അനോ�ഹം പറഞ്ഞു. ശില്പാ
ശാലാംയില് രൂപീകരിക്കുന്ന നാിര്വ്വഹണ 
നോരഖ അനുസരിച്ചു തിനോ�ശ സവയംഭരണ 
സ്ഥിാപനാങ്ങളുംന്റെട നോനാതൃതിവത്ത്ില് ജ്നാകീയ 
പങ്ക്ാളംിത്ത്നോത്ത്ാന്റെട തുടര് പ്രിവര്ത്ത്നാങ്ങള് 

സംഘടിപ്പാിക്കുന്റെമീന്ന് ചടങ്ങില് അധയ
ക്ഷ്യതി വഹി� നാവനോകരളംം കര്മ്മാ പദ്ധതിി 
സംസ്ഥിാനാ നോകാഓര്ഡാിനോനാറ്റര് നോഡാാ. ടി. 
എംന്. സീമീ പറഞ്ഞു. മീീനാങ്ങാടി, ഉദീയ�ിരി 
പഞ്ചായത്തുകളംിലും കാട്ടാക്കട നാിനോയാജ്ക 
മീണ്ഡലാംത്ത്ിലും നാടന്ന കാര്ബണ് നാൂട്രല് 
പ്രിവര്ത്ത്നാങ്ങള് ശില്പാശാലാംയില് അവതി
രിപ്പാിച്ചു.തുടര്ന്ന് കാര്ബണ് നാൂട്രല് പ്രിവ
ര്ത്ത്നാങ്ങളംില് ഇതിിനാകം തിന്റെന്ന മുനോന്നാ
ട്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഉദീയമീങ്ങളംിന്റെലാം അനുഭവങ്ങള് 
പങ്കുവയ്ക്ക്ന്റെപ്പാട്ടു. ഇതിില് രാജ്യത്തുതിന്റെന്ന 
ആദീയമീായി ഇത്ത്രന്റെമീാരു ലാംക്ഷ്യയം മുനോന്നാ
ട്ടുന്റെവ� വയനാാട് ജ്ില്ലായിന്റെലാം മീീനാങ്ങാടി 
ഗ്രാാമീപഞ്ചായത്ത്ിന്റെ� അനുഭവങ്ങള് ഈ 
പ്രിവര്ത്ത്നാങ്ങള് ആരംഭി� സമീയത്ത്് 
ഗ്രാാമീപഞ്ചായത്ത്ിന്റെ� പ്രിസിഡാ�് സ്ഥിാനാം 
വഹി�ിരുന്ന ശ്രീമീതിി ബീനാാ വിജ്യനും 
തുടര്ന്ന് നാിലാംവില് കാര്ബണ് നാൂട്രല് 
പ്രിവര്ത്ത്നാങ്ങള്ക്ക് തുടക്കം കുറി�ിട്ടു
ള്ള കണ്ണൂര് ജ്ില്ലായിന്റെലാം ഉദീയ�ിരി ഗ്രാാമീപ
ഞ്ചായത്ത്് പ്രിസിഡാന്റുംം തിിരുവനാന്തപുരം 
ജ്ില്ലായില് കാട്ടാക്കട നാിയമീസഭാ മീണ്ഡലാം
ത്ത്ില് ഇതുമീായി ബന്ധിന്റെപ്പാട്ട് നാടക്കുന്ന പ്രി
വര്ത്ത്നാങ്ങന്റെളം സംബന്ധിി�് എംം.എംല്.എം. 
ശ്രീ. ഐ.ബി. സതിീഷും വിശദീീകരിച്ചു. 






ഹരിതി ഗൃഹ വാാതികങ്ങളുന്റെട 
അംളംവാ് കൂടുന്ന്തി് അംന്തരീക്ഷ 

ഊഷ്മാാവാ് കൂട്ടുകയും ഇതി് 
കാലാവാസ്ഥാ വായതിിയാാനത്തിനു 
മുഖയ കാരണമാവുംകയും ന്റെ�യ്യുംം. 

വാികസിതി രാജ്യങ്ങളംാണ് 
കാര്ബ്ണ് ബ്ഹിര്�മനത്തില് 

മുന്ന്ിന്റെലന്നുംം എന്ന്ാല് ഈ 
ദുരന്ത ലഘൂകരണത്തിന് 

അംവാര് മുന്ബൈക എടുക്കുംന്ന്ില്ല

പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് | ഏപ്രിില് 2022

ശിൽപ്പിശോലാംയിൽ ഉയര്ന്ന 
ആശയങ്ങള്

കാര്ബണ് നാൂട്രല്/ന്റെനാറ്റ്  സീനോറാ 
എംമീിഷിന് എംന്ന വിഷിയവുംമീായി അന്താരാ
ഷ്ട്ര തിലാംത്ത്ില് ഉപനോയാ�ിച്ചുവരുന്ന വിവിധ 
പദീാവലാംികളുംന്റെട പ്രിനോയാ�വുംം ഏകീകരണ
വുംം സംബന്ധിി�് ശില്പ്പാശാലാംയില് ചര്� 
നാടന്നു. ഈ ആശയങ്ങള് അന്താരാഷ്ട്ര 
തിലാംത്ത്ില് ചര്�ന്റെചയ്യാന്റെപ്പാടുംന്ന വിഷിയങ്ങ
ളംായതുന്റെകാണ്ടുതിന്റെന്ന ഇവയ്ക്ക്് ബദീലാംായി 
ഉപനോയാ�ിക്കാന് സാധിക്കുന്ന മീലാംയാളംം 
പദീാവലാംികള് രൂപീകരിനോക്കണ്ട്തിിന്റെ� 
ആവശയകതിയുന്റെണ്ട്ന്ന് ന്റെപാതുന്റെവ വിലാംയി
രുത്ത്ി. 

ഹരിതിഗൃഹ വാതിക നോ�ാതിസ്സുക
ളംില് കാരയമീായ സവാധീനാം ന്റെചലുത്തു
ന്ന നോമീഖലാംകന്റെളം തിിരി�റിയുന്നതിിനുള്ള 
ആശയങ്ങള് സംബന്ധിിച്ചും ഹരിതിഗൃഹ 
വാതിക ബഹിര്�മീനാത്ത്ിന്റെ� ഐ.പി.
സി.സി. അം�ീകരി� രീതിിശാസ്ത്രീ പ്രികാര
മുള്ള കണന്റെക്കടുംപ്പാിന്റെനാ സംബന്ധിിച്ചുമുള്ള 
വിശദീീകരണ ചര്�യും നാടന്നു. ചര്�യില് 
അന്താരാഷ്ട്ര രീതിിശാസ്ത്രീമീനുസരിച്ചുള്ള 
സമീവാകയങ്ങളുംപനോയാ�ി�് ഹരിതിഗൃഹ 
വാതികങ്ങളുംന്റെട ബഹിര്�മീനാനോതിാതി ് 
ഓനോരാ പ്രിനോദീശത്തും എംങ്ങന്റെനാ കണക്കാ
ക്കും എംന്നതി്  സംബന്ധിി�്  കൂടുംതില് 
ആശയങ്ങള് പങ്ക്ിടണന്റെമീന്നും അന്താരാഷ്ട്ര 
തിലാംത്ത്ില് വിദീനോ�ാപനോദീശം നോതിനോടണ്ട്തു
ന്റെണ്ട്ന്നും അഭിപ്രിായമുയര്ന്നു. 

കാര്ബണ് സിങ്കുകള് എംന്താന്റെണ
ന്നും പ്രികൃതിയാലുള്ള കാര്ബണ് സിങ്കുകള് 
ഏന്റെതിാന്റെക്കയാന്റെണന്നും മീനുഷിയനാിര്മ്മാി
തിമീായ കാര്ബണ് സിങ്കുകള് ഏന്റെതില്ലാാ

മീാന്റെണന്നും കാര്ബണ് സംഭരണത്ത്ില് 
കാര്ബണ് സിങ്കുകളുംന്റെട പന്റെങ്ക്ന്താന്റെണന്നും 
തിനോ�ശ സവയംഭരണ സ്ഥിാപനാതിലാംത്ത്ില് 
നാിലാംവിലുള്ള കാര്ബണ് സിങ്കുകളുംന്റെട 
എംണ്ണം കണക്കാക്കുന്നതിിന്റെനാ സംബ
ന്ധിിച്ചും നോമീാശാവസ്ഥിയിലുള്ള കാര്ബണ് 
സിങ്കുകന്റെളം എംങ്ങന്റെനാന്റെയല്ലാാം സംരക്ഷ്യിക്കാ
ന്റെമീന്നും അവയുന്റെട കാര്ബണ് സംഭരണ 
നോശഷിി എംങ്ങന്റെനാന്റെയല്ലാാം വര്ദ്ധിപ്പാിക്കാന്റെമീ
ന്നും ശില്പ്പാശാലാംയില് ചര്� നാടന്നു. 

അന്തരീക്ഷ്യത്ത്ിനോലാംക്ക് പുറന്തള്ളുന്ന 
കാര്ബണ് അനോതി അളംവില് തിന്റെന്ന വലാംി
ന്റെ�ടുംത്ത്് നാിര്വ്വീരയമീാക്കാന് എംങ്ങന്റെനാ 

സാധിക്കുന്റെമീന്നും ഏന്റെതിാന്റെക്ക തിരത്ത്ില് 
പ്രികൃതിയാലുള്ള കാര്ബണ് സിങ്കുകള് 
അതിിന്റെനാ സഹായിക്കുന്റെമീന്നും അവയുന്റെട 
സംരക്ഷ്യണമുറപ്പാാക്കിയാല് എംത്രനോത്ത്ാളംം 
കാര്ബണ് സംഭരണം സാധയമീാകുന്റെമീന്നും 
അതിിനാായി എംന്റെന്തല്ലാാം പ്രിവര്ത്ത്നാങ്ങള് 
തിനോ�ശ സവയംഭരണ സ്ഥിാപനാാടിസ്ഥിാനാ
ത്ത്ില് നാടപ്പാിലാംാക്കാന് സാധിക്കുന്റെമീന്നും 
ശില്പ്പാശാലാം ചര്� ന്റെചയ്തു. 

തിനോ�ശ സവയംഭരണ സ്ഥിാപനാാടിസ്ഥിാ
നാത്ത്ില് കാര്ബണ് നാൂട്രല് പദ്ധതിി നാടപ്പാി
ലാംാക്കുന്നതിിനാായി പഞ്ചായത്ത്് തിലാംത്ത്ില് 
എംന്റെന്താന്റെക്ക കാരയങ്ങള് ന്റെചയ്യാണന്റെമീന്നും 
എംന്റെന്തല്ലാാം തിരത്ത്ിലുള്ള പഠനാങ്ങളുംം പ്രിവ
ര്ത്ത്നാങ്ങളുംമീാണ് അവിന്റെട നാടപ്പാിലാംാനോക്ക
ണ്ട്ന്റെതിന്നും ന്റെപാതു ചര്�യില് വിഷിയമീായി. 

അന്താരാഷ്ട്ര നാിലാംവാരത്ത്ിലുള്ള ചിലാം 
ക�നാികളുംന്റെട ഉതി്പന്നങ്ങള്, നോപ്രിാജ്ക്ടു
കള്, ബ്രാാന്ഡുംകള്, എംന്നിവന്റെയാന്റെക്ക 
കാര്ബണ് നാൂട്രല് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നോനാടി
യിട്ടുന്റെണ്ട്ങ്ക്ിലും ഇതുവന്റെര ഒരു പ്രിനോദീശം/
പഞ്ചായത്ത്് കാര്ബണ് നാൂട്രല് സര്ട്ടി
ഫിനോക്കഷിന് നോനാടിയിട്ടുള്ള ഉദീാഹരണ
ങ്ങളംില്ലാ. നാിര്മ്മാിതിികള്, നോപ്രിാജ്ക്ടുകള്, 
ഉതി്പന്നങ്ങള്, ചടങ്ങുകള് തുടങ്ങിയവ 
കാര്ബണ് നാൂട്രലാംായി സര്ട്ടിസൈഫ ന്റെചയ്യു
ന്നതിിനോനാക്കാള് ബൃഹത്ത്ായ പരിശ്രമീം 
ആവശയമീാണ് ഒരു പ്രിനോദീശം/പഞ്ചായത്ത്്/
സംസ്ഥിാനാം തുടങ്ങിയ കാര്ബണ് നാൂട്രലാംാ
ക്കി സര്ട്ടിസൈഫ ന്റെചയ്യാാന്. ഒരു പ്രിനോദീശം 
കാര്ബണ് നാൂട്രലാംായി സര്ട്ടിസൈഫ ന്റെചയ്യാാ
നുള്ള ശ്രമീങ്ങള് നാടപ്പാിലാംാക്കുന്നതിിനാായി 
ബൂനോറാ ഓഫ് ഇന്തയന് സ്റ്റാാന്നോഡാര്ഡുംമീായി 
ബന്ധിന്റെപ്പാടണന്റെമീന്നും ഇതിിനുള്ള ആദീയ 
പരിശ്രമീം നോകരളംത്ത്ില് നാിന്നും തിന്റെന്നയാ
കണന്റെമീന്നും ശില്പ്പാശാലാംയില് അഭിപ്രിായ
ങ്ങള് രൂപം ന്റെകാണ്ടു. 

ചര്�യില് ഉരുത്ത്ിരിഞ്ഞുവന്ന ആശ 
യങ്ങളുംന്റെട നോക്രാഡാീകരണം സമീാപനാ 
ന്റെസഷിനാില് നാടന്നു. നാവനോകരളംം കര്മ്മാപ
ദ്ധതിി 2 സംസ്ഥിാനാ നോകാര്ഡാിനോനാറ്റര് നോഡാാ. 
ട ി .എംന്.സീമീ അധയക്ഷ്യായ സമീാപനാ 
ന്റെ സ ഷി ന്റെ �  മു ഖ യ ാ തി ി ഥ ി  സ ം സ്ഥി ാ നാ 
ആസൂത്രണ നോബാര്ഡാ് ന്റെമീ�ര് നോഡാാ. ജ്ിജു 
പി. അലാംക്സായിരുന്നു. ഹരിതിനോകരളംം മീിഷിന് 
അഡ്മിിനാിനോസ്ട്രറ്റീവ ്  ഓഫീസര് ശ്രീമീതിി 
ഇന്ദു എംസ്. ശില്പ്പാശാലാംയില് പന്റെങ്ക്ടുംത്ത് 
എംല്ലാാവര്ക്കും നാന്ദ്യംി നോരഖന്റെപ്പാടുംത്ത്ി.      1

(ലേ�ഖകന് ഹരംംതലേകരംളം� ൈംഷന് പ്യൂബ്ലിംക് 
റംലേ�ഷന്സീ് ഓഫീീസീറാണ്് )
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“സ്തിയയെമാന്നതി് യെ�റുയെമാോരു �ോക്കല്ലാ..
ജീ�ിതിം മുഴു�ൻ സ്തിയമാോയി തിീ�ണംം”

- ൈഹാത്മ ഗ്ാന്ധിം

തിനോ�ശസവയംഭരണ സ്ഥിാപനാങ്ങളംില് 
സാധനാങ്ങളുംം നോസവനാങ്ങളുംം വാങ്ങു

ന്നതി് സംബന്ധിി�് 08-11-2010 ന്റെലാം ജ്ി. 
ഒ.(പി)നാം. 259/2010 നാ�റായി തിനോ�ശസവ
യംഭരണ വകുപ്പാ് ഒരു ന്റെപ്രിാകുര്ന്റെമീ�് മീാര്ഗ്ഗ
നോരഖ പുറന്റെപ്പാടുംവി�ിട്ടുണ്ട്്. ഈ മീാര്ഗ്ഗനോരഖ 
പ്രികാരമുള്ള നാടപടിക്രമീങ്ങളംാണ് നാിലാംവില് 
തിനോ�ശസവയംഭരണ സ്ഥിാപനാങ്ങള് അനുവ
ര്ത്ത്ി�് നോപാരുന്നതി്.

സ്ോധാ�ങ്ങള്
പണം, നോരഖകള് എംന്നിവ ഒഴിന്റെക ഒരു 

തിനോ�ശസവയംഭരണ സ്ഥിാപനാം അതിിന്റെ� 
ആവശയത്ത്ിനാായി വാങ്ങുന്ന എംന്തിന്റെനായും 

തിനോ�ശസവയംഭരണ സ്ഥിാപനാങ്ങളംിടെലാം 
വാങ്ങല് വയവസ്ഥികള്

'സാധനാങ്ങള്' എംന്നറിയന്റെപ്പാടുംന്നു. ഉദീാ
ഹരണമീായി നോഫാറങ്ങള്, രജ്ിസ്റ്റാറുകള്, 
നാിര്മ്മാാണ സാമീഗ്രാികള് തുടങ്ങിയവ.

റ്റോസ്��ങ്ങള്
പ്രിനോതിയക ന്റെതിാഴില്പരമീായ സൈവദീ

�യവുംം പ്രിനോതിയക പരിജ്ഞാാനാവുംം പ്രിനോതിയക 
നോയാ�യതിയും ഉള്ള വയക്തിികനോളംാ സ്ഥിാപ
നാങ്ങനോളംാ നാല്കുന്ന ബ�ദ്ധികസവഭാവമു
ള്ള പ്രിവര്ത്ത്ികന്റെളം നോസവനാങ്ങള് എംന്നു 
പറയുന്നു. ഉദീാഹരണത്ത്ിനാ് ഒരു പദ്ധതിി
യുന്റെട ഫീസിബിലാംിറ്റി പഠനാം നാടത്ത്ാന് 
ഒരു സ്ഥിാപനാത്ത്ിനാ് നാല്കുന്ന കരാര് ഈ 
�ണത്ത്ില്ന്റെപ്പാടുംം.

ഒരു സ്ഥിാപനാം അതിിന്റെ� ഒരു സാ�
ത്ത്ിക വര്ഷിനോത്ത്ക്കുള്ള വാങ്ങലുകള്ക്ക് 
യഥാവിധിയുള്ള ബജ്റ്റ് വകയിരുത്ത്ല് 
ഉണ്ട്ാനോകണ്ട്തും ഒരു വയക്തിമീായ സമീാഹ

രണപദ്ധതിി (Procurement Plan) ഉണ്ട്ാ
യിരിക്കുകയും ന്റെചയ്യും.

വാനോങ്ങണ്ട് സാധനാങ്ങളുംന്റെട ഗുണനാിലാം
വാരം, ലാംഭയതി, വിലാം, മീറ്റു പ്രിനോതിയകതികള് 
എംന്നിവ കണക്കാക്കി ഉചിതിമീായ വാങ്ങല് 
രീതിികള് അവലാംംബിനോക്കണ്ട്തിാണ്.

�ി�ിധാതി�ം
സ്മാോഹ്യ�ണം�ീതിി�ള്
1. റ്റോ��ിട്ടുള്ള �ോങ്ങൽ (Pettey 
Purchase)

മീത്സരാധിഷ്ഠിിതിമീല്ലാാന്റെതി നോനാരിട്ട് സാധ
നാങ്ങള് വാങ്ങുന്ന രീതിിയാണിതി്. മീതിിപ്പു
വിലാം 5000 രൂപയില് തിാന്റെഴയുള്ള വാങ്ങലു
കള്ക്ക് ഈ രീതിി ബാധകം. നോസ്റ്റാഷിണറി 
നോപാലുള്ള നാിനോതിയനാ ഓഫീസ് ഉപനോയാ�
ത്ത്ിനാ് ആവശയമുള്ള വസ്തുക്കള് സാധാര
ണയായി ഈ രീതിിയില് വാങ്ങാന് കഴിയും.

 റ്റോഗോപാകുമാോര് എം.



പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് | ഏപ്രിില് 20224

2. �ംറ്റോട്ടഷിൻ മുറ്റോഖ�യുംള്ള �ോങ്ങൽ 
(Local Shopping)

ഗ്രാാമീപഞ്ചായത്തുകളംില് 5000 രൂപയ്ക്ക്് 
മുകളംിലും 25000 രൂപയില് തിാന്റെഴയും മീറ്റ് 
തി.സവ.ഭ. സ്ഥിാപനാങ്ങളംില് 5000 രൂപയ്ക്ക്് 
മുകളംില് 50000 രൂപയില് തിാന്റെഴയുമുള്ള 
വാങ്ങലുകള്ക്ക് ഈ രീതിി ബാധകം. 
വാങ്ങാനുനോ�ശിക്കുന്ന സാധനാത്ത്ിന്റെ� 
അറിയന്റെപ്പാടുംന്ന വിതിരണക്കാരില്നാിന്ന് 
കുറഞ്ഞതി് 3 കവനോട്ടഷിനുകള് സവീകരിക്കണം. 
കവനോട്ടഷിന് സംബന്ധിി� അറിയിപ്പാ് നോനാാട്ടീസ് 
നോബാര്ഡാ്, ന്റെവബ് സൈസറ്റ് എംന്നിവയില് 
പ്രിസിദ്ധീകരിക്കണം. വിതിരണക്കാര്ക്ക് 
നോനാരിട്ടും അറിയിപ്പാ് നാല്കാാവുംന്നതിാണ്. കവനോട്ട
ഷിന് സമീര്പ്പാിക്കുന്നതിിനാ് 7 ദീിവസത്ത്ില് 
കുറയാത്ത് സമീയം അനുവദീിക്കണം.

3. ലാംിമാി�ഡി് യെെണ്ട്ര്
ഗ്രാാമീപഞ്ചായത്തുകളംില് 25000 രൂപയ്ക്ക്് 

മുകളംില് ഒരു ലാംക്ഷ്യം രൂപയില് തിാന്റെഴയും 
മീറ്റ് തിസവഭ സ്ഥിാപനാങ്ങളംില് 50000 രൂപയ്ക്ക്് 
മുകളംില് ഒരു ലാംക്ഷ്യം രൂപയില് തിാന്റെഴയുള്ള 
വാങ്ങലുകള്ക്ക് ഈ രീതിി ബാധകം. അടി
യന്തിരഘട്ടത്ത്ില് നാിര്വ്വഹണ ഉനോദീയാ�
സ്ഥിന്റെ� ന്റെതിാട്ട് മുകളംിലുള്ള അധികാരിയുന്റെട 
അനുമീതിിനോയാന്റെട ഈ രീതിി സവീകരിക്കാവും
ന്നതിാണ്. ഓപ്പാണ് ന്റെടണ്ട്ര് നാടത്ത്ിയാലും 
വിലാംയില് കാരയമീായ വയതിിയാനാം പ്രിതിീ
ക്ഷ്യിക്കാത്ത് സാഹചരയത്ത്ിലും ഈ രീതിി 
സവീകരിക്കാം.

ഏറ്റവുംം കുറഞ്ഞതി് 5 നോപരില്നാിന്ന് 
എംങ്ക്ിലും (10 നോപരില് നാിന്നുവന്റെരയാകാം) 

മീത്സരാധിഷ്ഠിിതി നാിരക്കുകള് ക്ഷ്യണിക്കണം. 
4 ന്റെടണ്ട്റുകള് എംങ്ക്ിലും ഉറപ്പാാക്കണം. 
അം�ീകൃതിവിതിരണക്കാരുന്റെട/കരാറുകാ
രുന്റെട ലാംിസ്റ്റാിലുള്ള മുഴുംവന് നോപര്ക്കും ന്റെടണ്ട്ര് 
നോരഖകള് അയച്ചുന്റെകാടുംക്കണം. ന്റെടണ്ട്ര് 
വില്പാനാ ആവശയമീില്ലാ. ന്റെടണ്ട്ര് സമീര്പ്പാിക്കാന് 
14 ദീിവസത്ത്ില് കുറയാത്ത് സമീയം അനു
വദീിക്കണം.

4. ഓപ്പിണ് യെെണ്ട്ര്
മീതിിപ്പുവിലാം ഒരു ലാംക്ഷ്യം രൂപയില് 

കൂടുംതില് വരുന്ന വാങ്ങലുകള്ക്ക് ബാധകം. 

ഈ രീതിിയാണ് ഏറ്റവുംം കാരയക്ഷ്യമീവുംം ലാംാഭ
കരവുംമീായ വാങ്ങല് രീതിി. മീത്സരാധിഷ്ഠിിതി 
ന്റെടണ്ട്ര് നാടപടിയായതിിനാാലാംാണ് ഈ രീതിി 
ഏറ്റവുംം കാരയക്ഷ്യമീമീാകുന്നതി്. ഒരു ഇംഗ്ലീീഷി് 
ദീിനാപത്രത്ത്ിലും മീലാംയാളംം ദീിനാപത്രത്ത്ിലും 
ന്റെവബ് സൈസറ്റിലും പരസയം നാല്കാണം. ന്റെടണ്ട്ര് 
സമീര്പ്പാിക്കാന് കുറഞ്ഞതി് 21 ദീിവസന്റെത്ത് 
സമീയം അനുവദീിക്കണം. ന്റെടണ്ട്ര് നോഫാറം 
വില്പാനായിലൂന്റെടയാണ് നാല്കുന്നതി്. ന്റെടണ്ട്
ര്നോഫാറത്ത്ിന്റെ� വിലാംനോയാന്റെടാപ്പാം GST കൂടി 
വാനോങ്ങണ്ട്തിാണ്. 

ഈ വാങ്ങല് രീതിികളംിന്റെലാംല്ലാാം തിന്റെന്ന 
കുറഞ്ഞതുക നോരഖന്റെപ്പാടുംത്ത്ിയ ന്റെടണ്ട്ര്/കവനോട്ട
ഷിന് അം�ീകരി�ില്ലാാന്റെയങ്ക്ില് ആയതിിനാ് 
വയക്തിമീായ കാരണം ബന്ധിന്റെപ്പാട്ട ഉനോദീയാ
�സ്ഥിര് നോരഖന്റെപ്പാടുംനോത്ത്ണ്ട്തിാണ്. 2013 
ന്റെലാം പുതുക്കിയ നോസ്കാര്പര്നോ�സ് മീാനുവല് 
പ്രികാരം വാങ്ങല് രീതിികളംിന്റെലാം മീതിിപ്പുവിലാം 
പരിധിയില് വര്ദ്ധനാവ് വരുത്ത്ിയിട്ടുണ്ട്് 
എംന്നതും ശ്രദ്ധിനോക്കണ്ട്തിാണ്.

മാ�് �ോങ്ങൽ �ീതിി�ള്
1. റ്റോറി�് റ്റോ�ോണ്ട്രാോക്ടു�ള്

നോകന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ� ഡായറക്ടര് ജ്നാറല് 
ഓഫ് സസൈപ്ലസ് ആന്ഡാ് സിസ്ട്രിബൂഷിന് 
(DGS&D) നോററ്റ് നോകാണ്ട്രാക്ട് നാിലാംവില് 
Government e Market Place (G e M) 
എംന്ന നോപരിലാംാണ് അറിയന്റെപ്പാടുംന്നതി്. നോകര
ളംത്ത്ില് എംല്ലാാ സര്ക്കാര് സ്ഥിാപനാങ്ങളുംം 
G e M മുനോഖനാ സാധനാങ്ങള് വാങ്ങുന്നതി് 
നാിര്ബന്ധിമീാക്കിയിട്ടുണ്ട്്. പുതിിയ സ്ഥിാ
പനാങ്ങള്ക്ക് ഇനോപ്പാാള് നോററ്റ് നോകാണ്ട്രാക്ട് 
നാല്കുന്നില്ലാ. നോസ്കാര് പര്നോ�സ് വകുപ്പാിന്റെ� 
26.04.2019ന്റെലാം GO(p)No:7/2019 നാ�ര് 
ഉത്ത്രവ്  പ്രികാരം എംല്ലാാ സര്ക്കാര് 
സ്ഥിാപനാങ്ങളുംം 25000 രൂപയ്ക്ക്് മുകളംിലുള്ള 
വാങ്ങലുകള് നാിര്ബ്ബന്ധിമീായും GeM മുനോഖനാ 
ആയിരിക്കണം എംന്ന് വയവസ്ഥി ന്റെചയ്ത്ിട്ടുണ്ട്്. 
GeM ല് ലാംഭയമീല്ലാാത്ത് സാധനാങ്ങളുംന്റെട/ 
നോസവനാങ്ങളുംന്റെട വാങ്ങലാംിനാ് മീാത്രനോമീ മീറ്റ് 
രീതിി അവലാംംബിക്കാവൂ.

ക�ൂട്ടറും അനുബന്ധിസാമീഗ്രാികളുംം 
നോകരളം സര്ക്കാരിന്റെ� ഓണ്സൈലാംന് നോപാര്ട്ട 
ല് ആയ (Centralised Procur ement 
and Rate Control System) CPRCS 
മുനോഖനാ വാങ്ങണന്റെമീന്ന നാിബന്ധിനായുമുണ്ട്് 
(GO(P)10/2019/SPD dtd. 22.08.2019)

എംന്നാല് CPRCSല് നാിന്നും ലാംാപ് നോടാപ്പാ് 
ലാംഭയമീാകുന്നതിിനാ് കാലാംതിാമീസം ഉണ്ട്ായാല് 
ന്റെടണ്ട്ര്/ഇ - ന്റെടണ്ട്ര് മുനോഖനാ വാങ്ങുന്നതിിനാ് 




ന്റെപ്രാകുര്ന്റെമ�് മാര്ഗ്ഗശേരഖ 

പ്രകാരം തിശേ��സവയാംഭരണ 
സ്ഥാാ�നങ്ങളുന്റെട വാാങ്ങലുംകള് 
സംബ്ന്ധിച്ച് തിീരുംമാനങ്ങല് 

ബൈകന്റെക്കാാള്ളുന്ന്തിിന് 
എല്ലാ തിസവഭ സ്ഥാാ�നങ്ങളും 

ന്റെപ്രാകുര്ന്റെമ�് കമ്മിിറ്റിി 
�ര്ശേച്ച്സ് കമ്മിിറ്റിി 
രൂ�ീകരിക്കാണം.
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07/08/2020 ന്റെലാം DA/153/2020/LSGD 
നാ�ര് സര്ക്കുലാംര് പ്രികാരം തിസവഭസ്ഥിാ
പനാങ്ങള്ക്ക് അനുവാദീം നാല്കിയിട്ടുണ്ട്്. 
ന്റെസ്പസിഫിനോക്കഷിനും വിലാംയും സര്ക്കുലാം
റില് വയക്തിമീാക്കിയിട്ടുണ്ട്്.

2. സ്ിംഗിള് യെെണ്ട്ര്
മീത്സരാധിഷ്ഠിിതി ന്റെടണ്ട്ര് നാടപടിയിലൂന്റെട 

നാല്കിയ നാിലാംവിന്റെലാം കരാറിന്റെലാം അനോതി 
സാധനാം അനോതി വിലാംയ്ക്ക്് വാങ്ങുന്നതിിനാ് ഈ 
രീതിി ബാധകം. മീന്റെറ്റാരു മീത്സരാധിഷ്ഠിിതി 
ന്റെടണ്ട്ര് ന്റെകാണ്ട്് പ്രിനോയാജ്നാമീില്ലാ എംങ്ക്ില് 
മീാത്രനോമീ ഈ രീതിി അവലാംംബിക്കാന് 
പാടുംള്ളൂ. തുകയുന്റെട പരിധി ബാധകമീല്ലാ. 
വാനോങ്ങണ്ട് സാധനാം ഒരു സ്ഥിാപനാത്ത്ിന്റെ� 
മീാത്രം കുത്ത്കയാന്റെണങ്ക്ിനോലാംാ, പ്രികൃതിിദുര
ന്തം നോപാലുള്ള അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങളംിനോലാംാ 
നാിലാംവിലുള്ള ഉപകരണത്ത്ിന്റെ� ഭാ�ങ്ങള് 
അസല് ഉപകരണത്ത്ിന്റെ� വിതിരണക്കാരി
ല്നാിന്ന് വാനോങ്ങണ്ട്ി വരുനോ�ാനോഴാ ഈരീതിി 
അവലാംംബിക്കാന് കഴിയും. എംന്നാല് തിസവഭ 
സ്ഥിാപനാത്ത്ിന്റെ� മുന്കൂര് അനുമീതിിയും 
നാിര്വ്വഹനോണാനോദീയാ�സ്ഥിന്റെ� വയക്തിമീായ 
വിശദീീകരണകുറിപ്പും അനാിവാരയമീാണ്.

3. ഗുണംറ്റോഭോക്തൃസ്മാിതിി�ള് മുറ്റോഖ�യും
ള്ള പ്രാവൃത്ത്ി�ളിയെലാം �ോങ്ങലും�ള്

പദ്ധതിിമീാര്ഗ്ഗനോരഖ പ്രികാരം 50000 
രൂപവന്റെര മീതിിപ്പുവിലാംയുള്ള പ്രിവൃത്ത്ികള് 
ഗുണനോഭാക്തൃസമീിതിികള് മുനോഖനാ നാിര്വ്വഹി
ക്കാവുംന്നതിാണ്. അത്ത്രം പ്രിവൃത്ത്ികളുംന്റെട 
വാങ്ങലുകള്ക്ക് ന്റെടണ്ട്ര്/കവനോട്ടഷിന് എംന്നീ 
രീതിികള് പ്രിാനോയാ�ികമീല്ലാ.

യെപ്രാോ�ുര്യെമാ�് �മ്മാി�ി 
(പാര്റ്റോച്ച്സ്് �മ്മാി�ി)

ന്റെപ്രിാകുര്ന്റെമീ� ് മീാര്ഗ്ഗനോരഖ പ്രികാരം 
തിനോ�ശസവയംഭരണ സ്ഥിാപനാങ്ങളുംന്റെട 
വാങ്ങലുകള് സംബന്ധിി� തിീരുമീാനാങ്ങല് 
സൈകന്റെക്കാള്ളുന്നതിിനാ്  എംല്ലാാ തിസവഭ 
സ്ഥിാപനാങ്ങളുംം ന്റെപ്രിാകുര്ന്റെമീ� ് കമ്മാിറ്റി 
പര്നോ�സ് കമ്മാിറ്റി രൂപീകരിക്കണം.

ഘാെ�
ന്റെചയര്നോപഴ്സ്ണ് - തിനോ�ശസവയം ഭരണ 

സ്ഥിാപനാത്ത്ിന്റെ� അധയക്ഷ്യന്
സൈവസ് ന്റെചയര്നോപഴ്സ്ണ് - തി.സവ.ഭ. 

സ്ഥിാപനാത്ത്ിന്റെ� ഉപാദ്ധയക്ഷ്യന്
കണ്വീനാര് - തിസവഭ. സ്ഥിാപനാത്ത്ിന്റെ� 

ന്റെസക്രട്ടറി

അം�ങ്ങള്- 
1.  എംല്ലാാ സ്റ്റാാ�ിം�ം കമ്മാിറ്റി അദ്ധയക്ഷ്യ

ന്മാരും
2.  നാിര്വ്വഹണ ഉനോദീയാ�സ്ഥിര്
3.  നോസാഷിയന് ഓഡാിറ്റ് കമ്മാിറ്റിയില് നാിന്ന് 

നാിര്നോ�ശിക്കന്റെപ്പാടുംന്ന 2 നോപര് (ന്റെപാതു 
ആവശയത്ത്ിനാ് മീാത്രം).
ഭരണ സമീിതിിയുന്റെട അം�ീകാരത്ത്ിനാ് 

വിനോധയമീായി അടങ്ക്ല് പരിധിയില്ലാാന്റെതി 
ന്റെപ്രിാകുര്ന്റെമീ� ്  കമ്മാിറ്റ ിയ്ക്ക് ്  വാങ്ങല് 
അനുമീതിി നാല്കാന് അധികാരമുണ്ട്്. 
ആവശയമുള്ളനോപ്പാാള്, ന്റെചയര്നോപഴ്സ്ണ് 
നാിശ്ചായിക്കുന്ന സമീയത്ത്് കമ്മാിറ്റിനോയാ�ം 
നോചരാവുംന്നതിാണ്. നോയാ�സ്ഥിലാംം കഴിയുന്ന
തും തിനോ�ശസവയംഭരണ സ്ഥിാപനാത്ത്ില് 
തിന്റെന്ന ആനോകണ്ട്തിാണ്.

ചിലാം സാധനാങ്ങള് വാങ്ങുനോ�ാള് ശ്രദ്ധി 
ക്കുക

1. മീരുന്നുകള് - സര്ക്കാര് ക�നാികള്, 
നോകാര്പനോറഷിനുകള്, മീറ്റ് സര്ക്കാര് 
ഏജ്ന്സികള്

2.  ഭക്ഷ്യയവസ്തുക്കള് - മീാനോവലാംി/നാീതിി 
നോസ്റ്റാാര്, സിവില് സസൈപ്ലസ് നോകാര്പ്പാ
നോറഷിന്, കുടുംംബശ്രീ യൂണിറ്റുകള്

3.  കാര്ഷിികാവശയത്ത്ിനുള്ള വസ്തുക്കള് 
- സര്ക്കാര്, തിനോ�ശസവയംഭരണ 
സ്ഥിാപനാങ്ങള്, സര്വ്വകലാംാശാലാംകള് 
എംന്നിവയുന്റെട ഉടമീസ്ഥിതിയിലുള്ള കൃഷിി
ഫാമുകള് മീറ്റ് സര്ക്കാര് അം�ീകൃതി 
ഏജ്ന്സികള്

4.  ബിറ്റുന്റെമീന് - ഭാരതി് ന്റെപനോട്രാളംിയം, 
ഇന്തയന് ഓയില് നോകാര്പ്പാനോറഷിന്, 
സിഡാ്നോകാ.
(23.08.2017ന്റെലാം 2906/2017/തിസവഭവ 

ഉത്ത്രവ് പ്രികാരം സിഡാ്നോകായില് നാിന്നു 

ബിറ്റുന്റെമീന് വാങ്ങാം.)
20.08.2016ന്റെലാം 2487/2016/തിസവഭവ 

ഉത്ത്രവ് പ്രികാരം തിസവഭ സ്ഥിാപനാങ്ങ
ള്ക്കായി ഒരു ന്റെപ്രിാകുര്ന്റെമീ� ് മീാനാവല് പ്രി
സിദ്ധീകരിച്ചു. എംന്നാല് 2017-ല് ന്റെപ്രിാകു
ര്ന്റെമീ� ് മീാനാവല് പ്രികാരമുള്ള തുടര്നാടപടി
കള് മീരവിപ്പാിച്ചു. അക്കാരത്ത്ാല് നാിലാംവില് 
ന്റെപ്രിാകുര്ന്റെമീ� ് മീാര്ഗ്ഗനോരഖയാണ് തിസവഭ 
സ്ഥിാപനാങ്ങളുംന്റെട വാങ്ങലുകള്ക്ക് ബാധ
കമീായതി്.

2010-ല് ന്റെപ്രിാകുര്ന്റെമീ� ് മീാര്ഗ്ഗനോരഖ 
പുറന്റെപ്പാടുംവി�തിിനാ് നോശഷിമീാണ് 2013-ല് 
നോസ്കാര്പര്നോ�സ് മീാനാവലാംിന്റെ� പുതുക്കിയ 
പതിിപ്പാ് നാിലാംവില് വന്നതി്. അതുന്റെകാണ്ടുതി
ന്റെന്ന 2013-ന്റെലാം നോസ്കാര് പര്നോ�സ് മീാനാവലാംിന്റെലാം 
പലാം വയവസ്ഥികളുംം ന്റെപ്രിാകുര്ന്റെമീ� ് മീാര്ഗ്ഗ
നോരഖയില് ഉള്ന്റെപ്പാടുംത്ത്ാതിിരിക്കുകനോയാ 
വയതിയസ്തമീായിരിക്കുകനോയാ ന്റെചയ്ത്ിട്ടുണ്ട്്. 
അത്ത്രം സം�തിികളംില് നോസ്കാര്പര്നോ�സ് 
മീാനാവല് ബാധകമീാക്കാവുംന്നതിാണ്.

�ോങ്ങലും�ള് റ്റോസ്റ്റാോര് പാര്റ്റോച്ച്സ്് 
മാോ�ംൽ അെിസ്ഥാോ�ത്ത്ിൽ

“Find purpose, the means will 
follow”  - Gandhiji

നോകരളംത്ത്ിന്റെലാം സര്ക്കാര്, അര്ദ്ധസ
ര്ക്കാര് സ്ഥിാപനാങ്ങള്ക്കും സര്ക്കാര് നാിയ
ന്ത്രിതി സ്ഥിാപനാങ്ങള്ക്കും ബാധകമീായ 
പുതുക്കിയ നോസ്കാര് പര്നോ�സ് മീാനാവല് 
21.06.2013നാ് GO(P) നാം. 03/2013/S.P.D. 
ഉത്ത്രവ് പ്രികാരം നാിലാംവില് വന്നു. വാങ്ങല് 
നാടപടികളംില് സുതിാരയതി, മീത്സരം, നാീതിി, 
കാരയക്ഷ്യമീതി, മീിതിവയയം, ഉത്ത്രവാദീിത്ത്ം 
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എംന്നിവ ഉറപ്പാാക്കുകയാണ് നോസ്കാര്പ
ര്നോ�സ് മീാനാവലാംിന്റെ� ലാംക്ഷ്യയം.

സര്ക്കാരുമീായി ബന്ധിന്റെപ്പാട്ട കരാറു 
കള് നാിര്വ്വഹിക്കുനോ�ാള് ഭരണഘടനാ
യുന്റെട അനുനോ�ദീം 299, 1872ന്റെലാം ഇന്തയന് 
നോകാണ്ട്രാക്ട് ആക്ട് എംന്നിവയിന്റെലാം വയവ
സ്ഥികള് അനുവര്ത്ത്ിക്കണം. 1930-ന്റെലാം 
ന്റെസയില് ഓഫ് ഗുഡാ്സ് ആക്ടും ഇതി് സംബ
ന്ധിി� പ്രിധാനാന്റെപ്പാട്ട നാിയമീമീാണ്.

ഇ - യെപ്രാോ�ുര്യെമാ�്
12.5.2015-ന്റെലാം സ.ഉ. (എംം.എംസ് ) നാം. 

13/2015 ഐ.ടി.സി. പ്രികാരം 5 ലാംക്ഷ്യത്ത്ിനാ് 
മുകളംിലുള്ള ന്റെടണ്ട്റുകള്ക്ക് എംല്ലാാ സര്ക്കാര് 
വകുപ്പുകളുംം നോബാര്ഡുംകളുംം ന്റെപാതുനോമീഖലാംാ 
സ്ഥിാപനാങ്ങളുംം ഇ-ന്റെപ്രിാകുര്ന്റെമീ� ് രീതിി 
അവലാംംബിനോക്കണ്ട്തിാണ്. http://www.
etenders.kerala.gov.in എംന്നതിാണ് 
സംസ്ഥിാനാന്റെത്ത് ഇ-ന്റെപ്രിാകുര്ന്റെമീ�ിനുള്ള 
അം�ീകൃതി URL.

റ്റോസ്റ്റാോര്സ്് എന്നോൽ എന്തി് ?
ന്റെപാതുനോസവനാത്ത്ിനാ് നോവണ്ട്ി ഒരു 

സര്ക്കാര് ജ്ീവനാക്കാരനാ് ലാംഭിക്കുന്ന പണം, 
നോരഖകള് എംന്നിവ ഒഴിന്റെകയുള്ള എംല്ലാാ 
വസ്തുക്കന്റെളംയും നോസ്റ്റാാര്സ് എംന്ന് പറയാം. 
എംന്നാല് മൃ�ശാലാംയിന്റെലാം മൃ�ങ്ങള്ക്കുള്ള 
ഭക്ഷ്യണപദീാര്ത്ഥ്യങ്ങള്, ഇന്ധിനാം, ഭനോക്ഷ്യയാ
തി്പന്നങ്ങള് മുതിലാംായവ നോസ്റ്റാാര്സില് 
ഉള്ന്റെപ്പാടുംന്നില്ലാ (ഖ.1.16).

യെചിറുഘാെ�ങ്ങളോക്കോൻ പാോെില്ലാ
യഥാര്ത്ഥ്യ ആവശയകതിക്കനുസരി

�് നോമീലുനോദീയാ�സ്ഥിരില്നാിന്ന് വാങ്ങല് 
അനുമീതിി ലാംഭയമീാനോക്കണ്ട് സന്ദ്യംര്ഭത്ത്ില് 
ആ സാഹചരയം ഒഴിവാക്കാന് വാങ്ങലാംിനു
ള്ള ഡാിമീാ� ് ന്റെചറുഘടകങ്ങളംാക്കി വിഭജ്ി
ക്കാന് പാടുംള്ളതില്ലാ. (ഖ. 2.3)

യെസ്പിസ്ിഫിറ്റോക്കഷിൻ തിയ്യാോറിോക്കു
റ്റോമ്പോള് ശ്രദ്ധിറ്റോക്കണ്ട്തി്.

ബ്രാാ� ്, നോപര്, ഒരു പ്രിനോതിയക നാിര്മ്മാാ
തി ാ വ ി ന്റെ �  നാ ി ര് മ്മാ ാ ണ  ക ാ റ്റ നോ ലാം ാ � ് 
നാ�ര് എംന്നിവ ഉള്ന്റെപ്പാടുംത്ത്ാന് പാടില്ലാ 
(ഏകനോ�ാതിസില് നാിന്നും ഒരു പ്രിനോതിയക 
ഇനാം വാങ്ങുന്ന സന്ദ്യംര്ഭത്ത്ില് ഒഴിന്റെക). 
എംന്നാല് ഇത്ത്രം കാരയങ്ങള് ഉള്ന്റെപ്പാ
ടുംനോത്ത്ണ്ട്തി്  അനാിവാരയമീാന്റെണങ്ക്ില് 
"തിതി് തുലാംയമീായ" എംന്ന വാക്ക് ഉപനോയാ
�ിക്കാം.

യഥാര്ത്ഥ്യ ആവശയത്ത്ിനുള്ള ന്റെസ്പ
സിഫിനോക്കഷിനുകള് മീാത്രമീായിരിക്കണം 
തിയ്യാാറാനോക്കണ്ട്തി്. നായായമീായ എംണ്ണം 
മീത്സരാധിഷ്ഠിിതി ന്റെടണ്ട്റുകള് ലാംഭിക്കാന് 
ന്റെസ്പസിഫിനോക്കഷിനാില് കൂടുംതില് നാിയന്ത്രണ
ങ്ങള് പാടില്ലാ. BIS മുദ്ര്യയുള്ള നോസ്കാറുകള്ക്ക് 
മുന്�ണനാ നാല്കണം. വിനോദീശമീാര്ക്ക
റ്റുകളംില് നാിന്നുള്ള വാങ്ങലുകള്ക്ക് ISO 
നോപാലുള്ള അന്തര്നോദീശീയ സ്റ്റാാനോ�ര്ഡുംകള് 
സവീകരിക്കാവുംന്നതിാണ്.

എംല്ലാാ അളംവുംകളുംം ന്റെമീട്രിക് യൂണിറ്റില് 
ആയിരിക്കണം. ന്റെസ്പസിഫിനോക്കഷിനുകളുംം 
സാനോങ്ക്തിിക വിവരങ്ങളുംം അവയക്തിതിയും 
ദീവയാര്ത്ഥ്യവുംം ഇല്ലാാത്ത് വിധത്ത്ില് തിയ്യാാ
റാനോക്കണ്ട്തിാണ്. 

അംഗീകൃതി�ിതി�ണംക്കോര്
നോസ്റ്റാാര് പര്നോ�സ് വകുപ്പാില് രജ്ിസ്റ്റാര് 

ന്റെചയ്ത്ിട്ടുള്ള വിതിരണക്കാരാണിവര്. എംല്ലാാ 
വകുപ്പുകള്ക്കും ഇത്ത്രക്കാരുന്റെട നോസവനാം 
പ്രിനോയാജ്നാന്റെപ്പാടുംത്ത്ാവുംന്നതിാണ്. പ്രിനോതിയ
കി�് ,  ലാംിമീിറ്റഡാ് ന്റെടണ്ട്ര് മുനോഖനായുള്ള 
വാങ്ങലുകള്ക്ക് ഇത്ത്രം വിതിരണക്കാര് 
പ്രിഥമീപരി�ണനായ്ക്ക്് അര്ഹരാണ്. ഇവന്റെര 
സാധാരണയായി EMD, ബിഡാ് ന്റെസകൂ
രിറ്റി എംന്നിവയില് നാിന്നും ഒഴിവാക്കിയി
ട്ടുണ്ട്്. (ഖ.5.3.) വിതിരണക്കാര്ക്ക് രണ്ട്് 
വര്ഷിനോത്ത്ക്ക് രജ്ിസ്റ്റാര് ന്റെചയ്യാാവുംന്നതിാണ് 
(ഖ.5.5).

അത്ത്രം രീതിിയില്തിന്റെന്ന സ്ഥിാപനാ
ങ്ങന്റെളംയും അം�ീകൃതി വിതിരണക്കാരായി 
രജ്ിസ്റ്റാര് ന്റെചയ്യുന്നുണ്ട്്. നാിര്മ്മാാതിാക്ക
ള്ക്കും നോസ്റ്റാാക്കിസ്റ്റുകള്ക്കും മീാത്രമീാണ് 
അത്ത്രത്ത്ില് രജ്ിനോസ്ട്രഷിന് നാല്കുന്നതി്. 
കമ്മാിഷിന് ഏജ്ന്റുംമീാര്ക്ക് അത്ത്രം രജ്ിനോസ്ട്ര
ഷിന് നാല്കുന്നില്ലാ.

��മ്പട്ടി�യിൽയെപ്പിടുത്ത്ൽ
വാങ്ങല് നാടത്തുന്ന ഉനോദീയാ�സ്ഥി

ന്റെ� ശുപാര്ശകള് കണക്കിന്റെലാംടുംത്ത്് 
ഇന്തയ �വന്റെ�� ്  നാിര്നോ�ശി�ിട്ടുള്ള 
standardised code of Black listing 
-ന്റെലാം വയവസ്ഥികള് അനുസരി�് ഒരു സ്ഥിാ
പനാന്റെത്ത്/വിതിരണക്കാരന്റെനാ കരി�ട്ടിക
യില്ന്റെപടുംത്തുകനോയാ വയാപാരനാിനോരാധനാം 
ഏര്ന്റെപ്പാടുംത്തുകനോയാ ന്റെചയ്തുന്റെകാണ്ട്് നോസ്റ്റാാ
ര്പര്നോ�സ് വകുപ്പാിനാ് ഉത്ത്രവ് പുറന്റെപ്പാടും
വിക്കാവുംന്നതിാണ്. അത്ത്രം സ്ഥിാപനാ
ങ്ങളുംന്റെട ലാംിസ്റ്റാ് നോസ്റ്റാാര്പര്നോ�സ് വകുപ്പാിനാ് 
ഉത്ത്രവ് പുറന്റെപ്പാടുംവിക്കാവുംന്നതിാണ്. 
അത്ത്രം സ്ഥിാപനാങ്ങളുംന്റെട ലാംിസ്റ്റാ് നോസ്റ്റാാ
ര്പര്നോ�സ് വകുപ്പാിന്റെ� ന്റെവബ്സൈസറ്റില് 
പ്രിസിദ്ധീകരിനോക്കണ്ട്തിാണ്.

ഇൻഡിന്റു�ള് തിയ്യാോറിോക്കൽ
ഒരു വര്ഷിനോത്ത്ക്കുള്ള സാധനാങ്ങളുംന്റെട 

പട്ടിക തിയ്യാാറാക്കി കഴിഞ്ഞാല് Kerala 
Financial Code Vol.II (അനുബന്ധിം 8) 
ന്റെലാം നോഫാറം നാ�ര് 13-ല് KFC Vol.I ആര്ട്ടി
ക്കിള് 139-ന്റെലാം നാിര്നോ�ശങ്ങള്ക്ക് അനുസൃ
തിമീായി നോസ്റ്റാാറുകളുംന്റെട വാര്ഷിിക ഇന്സ�് 
തിയ്യാാറാനോക്കണ്ട്തിാണ്.

�ോങ്ങൽ �ീതിി�ള്
1. കവനോട്ടഷിന് ക്ഷ്യണിക്കാന്റെതിയുള്ള 

വാങ്ങല് (ഖ.7.3)






ഒരും ന്റെടണ്ടര് മാത്രം ലഭിച്ച്ാല് 
ന്റെടണ്ടര് തുംറിക്കാാന്റെതി റിീ ന്റെടണ്ടര് 

�രി�ണിക്കുംകശേയാാ ന്റെടണ്ടര് 
സവീകരിക്കുംന്ന്തിിനുള്ള 

സമയാ�രിധി 15 
പ്രവൃത്തി�ിവാസങ്ങള് 

വാന്റെര �ീര്ഘാിപ്പ്ിക്കുംകശേയാാ 
ന്റെ�ശേയ്യാണ്ടതിാണ്. 

ഈ കാലയാളംവാില് ഒന്ന്ില് 
കൂടുതില് ന്റെടണ്ടര് ലഭിച്ച്ാല് 

ആ�യന്റെടണ്ടര് ഉള്ന്റെപ്പ്ന്റെടയുള്ളവാ 
�രി�ണിച്ച്് തുംടര് നട�ടികള് 

സവീകരിശേക്കാണ്ടതിാണ്. 
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15000 രൂപാവന്റെര മൂലാംയമുള്ള ഓനോരാ 
നോസ്കാറും കവനോട്ടഷിന് ക്ഷ്യണിക്കാന്റെതി ക്ഷ്യമീ
തിയുള്ള അധികാരിക്ക് ഒരു സാക്ഷ്യയപത്രം 
നോരഖന്റെപ്പാടുംത്ത്ി നോനാരിട്ട് വാങ്ങാവുംന്നതിാണ്.

സ്ോക്ഷ്യയപാത്രമാോതൃ�
"ആവശയമീായ ഗുണനാിലാംവാരവുംം ന്റെസ്പ

സിഫിനോക്കഷിനും നോസ്റ്റാാറുകള്ക്ക് ഉണ്ട്് 
എംന്നതിിലും വിശവസ്തനാായ വിതിരണക്കാര
നാില്നാിന്ന് മീിതിമീായ വിലാംയ്ക്ക്ാണ് വാങ്ങല് 
നാടത്ത്ിയതി് എംന്നതിിലും  ഞാാന് വയക്തിിപര
മീായി സംതൃപ്തിനാാണ്."

2. �ംറ്റോട്ടഷിൻ മുറ്റോഖ�യുംള്ള 
�ോങ്ങൽ

(a) 15000 രൂപയ്ക്ക്് മുകളംിലുള്ള പുസ്തക
ങ്ങളുംം ആനുകാലാംികങ്ങളുംം വാങ്ങുന്നതിിനാ് 
പ്രിമുഖരായ പ്രിസാധകരില്നാിന്നും പുസ്തക 
വില്പാനാക്കാരില്നാിന്നും സാധാരണ കവനോട്ട
ഷിന് ക്ഷ്യണിനോക്കണ്ട്തിാണ്.

(b) 15000 രൂപയ്ക്ക്് മുകളംില് ഒരു ലാംക്ഷ്യം 
രൂപവന്റെരയുള്ള വാങ്ങലുകള്ക്ക് കവനോട്ടഷിന് 
ക്ഷ്യണിനോക്കണ്ട്തിാണ്. കവനോട്ടഷിന് ക്ഷ്യണി� 
തിീയതിി മുതില് കുറഞ്ഞതി് 5 പ്രിവര്ത്ത്ി 
ദീിവസം കവനോട്ടഷിന് സമീര്പ്പാിക്കാന് സമീയം 
അനുവദീിക്കണം. മൂന്ന് കവനോട്ടഷിനുകള് 
എംങ്ക്ിലും ലാംഭയമീാക്കണം.

3. ലാംിമാി�ഡി് യെെണ്ട്ര്
എം സ്റ്റാ ി നോ മീ റ്റ ്  തു ക  1  ലാം ക്ഷ്യ ത്ത് ി നാ ് 

മുകളംില് 10 ലാംക്ഷ്യം രൂപവന്റെരയുള്ള വാങ്ങ
ലുകള്ക്ക് ബാധകം.  വിതിരണ സ്ഥിാ
പനാങ്ങളുംന്റെട എംണ്ണം മൂന്നില് കൂടുംതില് 
ആയിരിക്കണം. ലാംിമീിറ്റഡാ് ന്റെടണ്ട്റുകള്ക്ക് 
ന്റെവബ്സൈസറ്റിലൂന്റെട പരസയം ന്റെചയ്യാണന്റെമീ
ങ്ക്ിലും ന്റെതിരന്റെഞ്ഞടുംത്ത് വിതിരണക്കാര്ക്ക് 
പാസ് നോവ ഡാ് അനുവദീിച്ചുന്റെകാണ്ട്് ന്റെടണ്ട്ര് 
നോരഖകള് ലാംഭയമീാക്കുന്നതി് പരിമീിതിന്റെപ്പാടും
ത്ത്ാവുംന്നതിാണ്.

4. അഡി് �ര്സൈെസ്്ഡി് യെെണ്ട്ര് 
(ഓപ്പാണ് ന്റെടണ്ട്ര്)
എംസ്റ്റാിനോമീറ്റ ്  തുക 10  ലാംക്ഷ്യത്ത്ിനാ് 

അധികം വരുന്ന വാങ്ങലുകള്ക്ക് ബാധകം.
പ്രിാനോദീശിക ഭാഷിയിന്റെലാം ഒനോന്നാ അതിി

ലാംധികനോമീാ ദീിനാപത്രങ്ങളംിലും ഒരു പ്രിമുഖ 
ഇംഗ്ലീീഷി് പത്രത്ത്ിലും ന്റെടണ്ട്ര് നോനാാട്ടീസ് 
പ്രിസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഡായറക്ടര് ജ്നാറല് 
ഓഫ് ഇ�ലാംിജ്ന്സ് സ്റ്റാാറ്റിസ്റ്റാിക്സ് പ്രിസിദ്ധീ
കരിക്കുന്ന വീക്കിലാംി ആയ ഇന്തയന് നോട്രഡാ് 

നോജ്ര്ണലാംിലും കൂടി ന്റെടണ്ട്ര് പരസയം പ്രി
സിദ്ധീകരിക്കാവുംന്നതിാണ്. പരസയത്ത്ിനാ് 
പുറന്റെമീ രജ്ിനോസ്റ്റാര്ഡാ് സ്ഥിാപനാങ്ങള്ക്കും 
പ്രിശസ്ത വയാപാരികള്ക്കും നോനാാട്ടീസ് അയച്ചു 
ന്റെകാടുംക്കാവുംന്നതിാണ്.

ന്റെടണ്ട്റുകള് സമീര്പ്പാിക്കാന് 15 ദീിവസം 
സമീയം അനുവദീിക്കണം.

5. സ്ിംഗിള് െണ്ട്ര് 
(സൈപ്രാ��് പാര്റ്റോച്ച്സ്് )

ഒരാള് മീാത്രം നാിര്മ്മാിക്കുന്നനോതിാ 
നോപറ്റ� ് ഉള്ളനോതിാ ന്റെടണ്ട്ര് സവീകരി�ാലും 
ഗുണകരമീല്ലാാത്ത്നോതിാ ആയ ഇനാങ്ങള് 
വാനോങ്ങണ്ട്ിവരുനോ�ാള് ഈ രീതിി അവലാംം
ബിക്കാം. ക്ഷ്യമീതിയുള്ള അധികാരിയുന്റെട 
അം�ീകാരനോത്ത്ാന്റെട അടിയന്തിരഘട്ട
ത്ത്ില് ഒരു പ്രിനോതിയക സ്ഥിാപനാത്ത്ില്നാി
ന്ന് വാനോങ്ങണ്ട്തി് അനാിവാരയമീാന്റെണങ്ക്ില് 
ആയതിിനുള്ള കാരണം നോരഖന്റെപ്പാടുംത്ത്ിയ 
നോശഷിം വാങ്ങാവുംന്നതിാണ്.

ഒരു യെെണ്ട്ര് മാോത്രം ലാംഭിച്ച്ോൽ...
ആദീയ സന്ദ്യംര്ഭത്ത്ില് ന്റെപാതുവായി 

സിം�ിള് ന്റെടണ്ട്ര് സവീകരിക്കാവുംന്നതില്ലാ. 
പുനാര് ന്റെടണ്ട്റിനാ് നോശഷിവുംം ഒരു ന്റെടണ്ട്ര്/
ബിഡാ് മീാത്രമീാണ് ലാംഭി�ന്റെതിങ്ക്ില് ആയതി് 
അം�ീകരിക്കുന്നതിിനാ് ക്ഷ്യമീതിയുള്ള അധി
കാരിയുന്റെട അനുമീതിിനോയാന്റെട വിശദീമീായ 
നായായീകരണം ആവശയമീാണ്. ബിഡാറുമീായി 
വിശനോപശല് പാടില്ലാ. എംന്നാല് കവാട്ട് ന്റെചയ്ത് 
നാിരക്കുകള് യുക്തിിഭദ്ര്യമീല്ലാാത്ത്തിിനാാല് 
പുനാര്ന്റെടണ്ട്ര് നാടത്തുന്നതിിനുള്ള തിീരുമീാനാ
ന്റെമീടുംക്കുന്ന സാഹചരയങ്ങളംില് ആവശയകതി 
അടിയന്തിരമീാന്റെണങ്ക്ില് കുറഞ്ഞ അളംവി
ലുള്ള വിതിരണത്ത്ിനാായി ബിഡാര്/ഏക 
ബിഡാറുമീായി വിലാംനോപശല് അനുവദീനാീ
യമീാണ്. എംന്നിരുന്നാലും ബാക്കിയുള്ള 
അളംവ് സാധാരണ ന്റെടണ്ട്ര് നാടപടികള് 
പാലാംിച്ചുന്റെകാണ്ട്് ഉടന്തിന്റെന്ന റീന്റെടണ്ട്ര് 
നാടനോത്ത്ണ്ട്തുമീാണ്.

ന്റെപാതുമീരാമീത്ത്് പ്രിവൃത്ത്ികളംില് ഏക 
ന്റെടണ്ട്ര് ലാംഭി�ാല് സവീകരിനോക്കണ്ട് നാടപടി
ക്രമീങ്ങന്റെളംക്കുറി�് 30.07.2015-ന്റെലാം ധനാകാരയ
വകുപ്പാിന്റെ� GO(P)324/2015/fin ഉത്ത്രവി
ലൂന്റെട വയക്തിമീാക്കിയിട്ടുണ്ട്്.

ഒരു ന്റെടണ്ട്ര് മീാത്രം ലാംഭയമീായാലും ഒന്നി
ല്കൂടുംതില് ന്റെടണ്ട്റുകളുംന്റെട സാനോങ്ക്തിിക വിലാം
യിരുത്ത്ലാംിനാ് നോശഷിം ഒരു ന്റെടണ്ട്ര് മീാത്രം 
നോയാ�യതി നോനാടിയാലും ഏക ന്റെടണ്ട്ര് ആയി 
പരി�ണിക്കണം.

ഒരു ന്റെടണ്ട്ര് മീാത്രം ലാംഭി�ാല് ന്റെടണ്ട്ര് 
തുറക്കാന്റെതി റീ ന്റെടണ്ട്ര് പരി�ണിക്കുകനോയാ 
ന്റെടണ്ട്ര് സവീകരിക്കുന്നതിിനുള്ള സമീയപ
രിധി 15 പ്രിവൃത്ത്ിദീിവസങ്ങള് വന്റെര ദീീര്ഘി
പ്പാിക്കുകനോയാ ന്റെചനോയ്യാണ്ട്തിാണ്. ഈ കാലാംയ
ളംവില് ഒന്നില് കൂടുംതില് ന്റെടണ്ട്ര് ലാംഭി�ാല് 
ആദീയന്റെടണ്ട്ര് ഉള്ന്റെപ്പാന്റെടയുള്ളവ പരി�ണി
�് തുടര് നാടപടികള് സവീകരിനോക്കണ്ട്തിാണ്. 
ദീീര്ഘിപ്പാി� കാലാംയളംവില് പുതിിയ ന്റെടണ്ട്റു
കള് ലാംഭി�ിന്റെല്ലാങ്ക്ില് പുനാര്ന്റെടണ്ട്ര് നാടനോത്ത്
ണ്ട്തിാണ്.

ആദീയം ലാംഭി� ന്റെടണ്ട്ര് ഈ ഘട്ടത്ത്ില് 
തുറക്കുവാന് പാടില്ലാ. പുനാര് ന്റെടണ്ട്റിനാ് 10 
ദീിവസന്റെത്ത് സമീയപരിധി മീതിിയാകും. 
GO(P)  No:  324/2015/Fin തിീയതിി 
30.07.2015 പ്രികാരം ടി നാിബന്ധിനാകള് 
വാങ്ങലുകള്ക്കും ബാധകമീാക്കിയിട്ടുണ്ട്്.

സിം�ിള് ന്റെടണ്ട്ര് അടിസ്ഥിാനാത്ത്ി
ലുള്ള വാങ്ങലാംിന്റെ� ബില് ഓഡാിറ്റിനാ ് 
വയ്ക്കുനോ�ാള്, അതിിനുള്ള സാഹചരയം 
വയക്തിമീാക്കുന്ന ഒരു സംക്ഷ്യിപ്തിവിവരണം 
കൂടി നോ�ായിം�് ഓഫീസര് നോരഖന്റെപ്പാടും
ത്ത്ണം (ഖ.7.21).
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യെെണ്ട്റു�ളുംയെെ മാോതൃ�
നാിശ്ചാിതി മീാതൃകയില് ന്റെടണ്ട്ര് സമീര്പ്പാി

ക്കണം. ന്റെടലാംക്സ്, നോകബിള്, ഫാക്സ്, ന്റെമീയില് 
എംന്നീ മീാര്ഗ്ഗങ്ങളംിലൂന്റെട സമീര്പ്പാിക്കുന്ന 
കവനോട്ടഷിനുകള് നാിരാകരിനോക്കണ്ട്തിാണ്. 1 
ലാംക്ഷ്യനോമീാ അതിില്കൂടുംതിനോലാംാ ഉള്ള വാങ്ങ
ലുകള്ക്ക് സര്ക്കാര് നാിരക്ക് ഈടാക്കി 
ന്റെടണ്ട്ര് നോഫാറം വിതിരണംന്റെചയ്യാാം. രജ്ി
നോസ്ട്രഷിന് ഉള്ള വിതിരണക്കാര്ക്ക് ന്റെടണ്ട്ര് 
നോഫാറങ്ങള് സ�ജ്നായമീായി ഡാ�ണ്നോലാംാഡാ് 
ന്റെചയ്യാാം.

യെെണ്ട്ര് റ്റോഫോറിം �ിലാം

എസ്റ്റാിറ്റോമാ�് 
തു� �ിലാം

1. 1 ലാംക്ഷ്യ
ത്ത്ിനാ് 
മുകളംില് 10 
ലാംക്ഷ്യം വന്റെര

ന്റെടണ്ട്ര് തുകയുന്റെട 
0.2% ന്റെത്ത് 100 ന്റെ� 
ഏറ്റവുംം അടുംത്ത് 
ഗുണിതിത്ത്ിനോലാംക്ക് 
നാിജ്ന്റെപ്പാടുംത്ത്ിയ തുക 
(കുറഞ്ഞതി് 400 രൂപ 
പരമീാവധി 1500 + 
ജ്ി.എംസ്.ടി.)

2. 10 
ലാംക്ഷ്യത്ത്ിനാ് 
മുകളംില്

ന്റെടണ്ട്ര് തുകയുന്റെട 
0.1% ന്റെത്ത് 100 ന്റെ� 
ഏറ്റവുംം അടുംത്ത് 
ഗുണിതിത്ത്ിനോലാംക്ക് 
നാിജ്ന്റെപ്പാടുംത്ത്ിയ തുക 
(പരമീാവധി 25000 + 
ജ്ി.എംസ്.ടി.)

നോകരളം സര്ക്കാരിന്റെ� ഔനോദീയാ�ിക 
ന്റെവബ്സൈസറ്റില്നാിന്ന് ന്റെടണ്ട്ര് നോഫാറങ്ങള് 
ഡാ�ണ്നോലാംാഡാ് ന്റെചയ്യാാവുംന്നതിാണ്. നോഫാറം 
വിലാം ഒരു നോദീശസാല്കൃതിബാങ്ക്ില് നാിന്നുള്ള 
DD ആക്കി ന്റെടണ്ട്റിനോനാാന്റെടാപ്പാം സമീര്പ്പാി
നോക്കണ്ട്തിാണ്.

യെെണ്ട്ര് റ്റോ�ോട്ടീസ്ിയെ� ഉള്ളെ
ക്കം (ഖ 7.34)

ന്റെടണ്ട്ര് നോനാാട്ടീസില് തിാന്റെഴ പറയുന്നവ 
ഉണ്ട്ാകണം.

1.  നോസ്റ്റാാറുകളുംന്റെട വിവരവുംം ന്റെസ്പസിഫിനോക്ക
ഷിനും അളംവുംം

2.  വിതിരണകാലാംയളംവുംം നാിബന്ധിനാകളുംം
3.  ന്റെടണ്ട്ര് നോഫാറത്ത്ിന്റെ� വിലാം, ലാംഭയമീാകു

ന്ന സമീയം, സ്ഥിലാംം
4.  ന്റെടണ്ട്ര് നോരഖകള് ലാംഭയമീാകുന്ന സമീയ

പരിധി
5.  ന്റെടണ്ട്റുകള് തുറക്കുന്ന സ്ഥിലാംം, സമീയം, 

തിീയതിി
6.  ഇ.എംം.സി.തുക 
7.  മീറ്റു പ്രിധാനാ വിവരങ്ങള്

മാോ�ങ്ങള്
ന്റെടണ്ട്റുകള് സമീര്പ്പാി�തിിനാ് നോശഷിം 

ന്റെടണ്ട്റില് മീാറ്റങ്ങള് വരുത്ത്ാന് ന്റെടണ്ട്റന്റെറ 
അനുവദീിക്കാവുംന്നതിാണ്. അസല് ന്റെടണ്ട്ര് 
സമീര്പ്പാി� നോപാന്റെലാം മുദ്ര്യവ� ന്റെടണ്ട്ര് 
സമീര്പ്പാണ തിീയതിിക്കും സമീയത്ത്ിനും 
ഉള്ളില് മീാറ്റങ്ങള് സമീര്പ്പാിനോക്കണ്ട്തിാണ്.

�ി�തിദ്ര്യ�യം (EMD)
EMD തുക ആന്റെക എംസ്റ്റാിനോമീറ്റ് തുകയുന്റെട 

1% ആയിരിനോക്കണ്ട്തിാണ്. ഏറ്റവുംം കുറഞ്ഞ 
EMD 1500 രൂപ. 1 ലാംക്ഷ്യനോമീാ അതിിനാ് 
മുകളംിനോലാംാ ഉള്ള ന്റെടണ്ട്റുകള്ക്കാണ് 
സാധാരണയായി EMD ബാധകം (KFC 
Vol.I Art. 132). സര്ക്കാര് സ്ഥിാപനാങ്ങള്/
സംസ്ഥിാനാ ന്റെപാതുനോമീഖലാംാ സ്ഥിാപനാങ്ങല് 
നാിര്മ്മാി�് വിതിരണം ന്റെചയ്യുന്ന സാമീഗ്രാിക

ള്ക്ക് ന്റെടണ്ട്ര് സമീര്പ്പാിക്കുനോ�ാള് EMD 
ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്്. നോകരളം സംസ്ഥിാനാ 
ന്റെചറുകിട വയവസായ വികസനാ നോകാര്പ്പാ
നോറഷിന് ലാംിമീിറ്റഡാ് ന്റെചറുകിട യൂണിറ്റുകള്ക്ക് 
നോവണ്ട്ി ന്റെടണ്ട്റില് പന്റെങ്ക്ടുംക്കുനോ�ാള് EMD 
ഒടുംനോക്കണ്ട്തിില്ലാ. എംന്നാല് നോററ്റ്, റണ്ണിം�് 
കരാറുകള്ക്ക് ഇതി് ബാധകമീല്ലാ.

EMD സാധുതി ന്റെടണ്ട്ര് സാധുതി 
കാലാംയളംവ് അവസാനാി�് 45 ദീിവസം 
വന്റെരയാണ്. ന്റെടണ്ട്ര് ലാംഭിക്കാത്ത് ന്റെടണ്ട്റു
കള്ക്ക് ഈ സാധുതികാലാംയളംവ് കഴിഞ്ഞ് 
EMDതുക പലാംിശരഹിതിമീായി തിിരിന്റെക 
നാനോല്കാണ്ട്തിാണ്.

�ോര്ഷിി� അ�കു�പ്പിണംി 
(AMC) 

ന്റെ മീ ഷി ി നാ റ ി ക ള് ,  ഇ ലാം നോ � ാ ണ ി ക്സ ് 
ഉപകരണങ്ങള്, ക�ൂട്ടര്, വാഹനാങ്ങള് 
മുതിലാംായവയുന്റെട മീിക� നോസവനാത്ത്ിനാ് 
കൃതിയമീായ അറ്റകുറ്റപ്പാണി ആവശയമീാണ്. 
ഈ ആവശയത്ത്ിനോലാംക്കായി പ്രിനോതിയക 
വാര്ഷിിക അറ്റകുറ്റപ്പാണി കരാറില് ഏര്ന്റെപ്പാ
ടാവുംന്നതിാണ്. കരാര് ആരംഭിനോക്കണ്ട്തി് 
വാറണ്ട്ി കാലാംയളംവ് കഴിഞ്ഞതിിനാ് നോശഷിം 
ആയിരിക്കണം. (വാറണ്ട്ി കാലാംയളംവില് 
വിതിരണക്കാര് തിന്റെന്ന അറ്റക്കുറ്റപ്പാണികള് 
സ�ജ്നായമീായി നാിര്വ്വഹിനോക്കണ്ട്തിാണ്.)

സാധനാങ്ങളുംന്റെട നാിര്മ്മാാതിാവുംമീാനോയാ 
വിതിരണക്കാരുമീാനോയാ ക്ഷ്യമീതിയുള്ള സ്ഥിാ
പനാങ്ങളുംമീാനോയാ കരാറില് ഏര്ന്റെപ്പാടാം. 
അറ്റകുറ്റപ്പാണികള്ക്കായി ലാംഭയമീാനോക്ക
ണ്ട് നോസവനാങ്ങളുംന്റെട വിശദീാംശങ്ങള്, 
കാലാംയളംവ്, അനുവദീിക്കുന്ന രീതിി, മീറ്റ് പ്രി
സക്തിമീായ വിവരങ്ങള് എംന്നിവ ന്റെടണ്ട്ര് 
നോരഖകളംില് ഉണ്ട്ാകണം. ന്റെപാതുവായി 
അര്ദ്ധവാര്ഷിിക, സൈത്രമീാസ അടിസ്ഥിാ
നാത്ത്ിലാംാണ് അറ്റകുറ്റപ്പാണിക്കായുള്ള തുക 
അനുവദീിക്കുന്നതി്. അറ്റകുറ്റപ്പാണികള്ക്കാ
യുള്ള കരാര് എംന്റെന്തങ്ക്ിലും കാരണത്ത്ാല് 
ഏതു സമീയത്തും അവസാനാിപ്പാിക്കാനു
ള്ള അവകാശം വാങ്ങല് നാല്കുന്നയാ
ള്ക്ക് ഉറപ്പാാക്കുന്ന വയവസ്ഥി കരാറില് 
ഉണ്ട്ാകണം. ഐ.ടി. അധിഷ്ഠിിതി ഉപകരണ
ങ്ങളുംന്റെട AMC ഐടി വകുപ്പാിന്റെ� നാിര്നോ�
ശങ്ങള് അനുസരി�ായിരിക്കണം.

റിണ്ണിംിംഗ് റ്റോ�ോണ്ട്രാോക്ട്് (ഖ.13.1)
സാധാരണയായി സ്ഥിിരമീായി ആവശയ

മുള്ളതും �ണയമീായ ഏറ്റക്കുറ�ിലുകള് 
ഇല്ലാാത്ത് നാിരക്ക് ഉള്ളതുമീായ നോസ്റ്റാാറുകള് 


ന്റെമഷിനറിികള്, 
ഇലശേ�ാണിക്സ്് 

ഉ�കരണങ്ങള്, കമ്പ്യൂൂട്ടര്, 
വാാഹനങ്ങള് മുതിലായാവായുന്റെട 

മികച്ച് ശേസവാനത്തിന് 
കൃതിയമായാ അംറ്റികുറ്റിപ്പ്ണി 

ആവാ�യമാണ്. ഈ ആവാ�യ
ത്തിശേലക്കാായാി പ്രശേതിയക 
വാാര്ഷിക അംറ്റികുറ്റിപ്പ്ണി 

കരാറിില് 
ഏര്ന്റെപ്പ്ടാവുംന്ന്തിാണ്. 
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ഓനോരാ സാഹചരയത്ത്ിനും ഏറ്റവുംം അനുനോയാ
ജ്യമീായതി് പരി�ണി�് റണ്ണിം�് നോകാണ്ട്രാ
ക്ട് വയവസ്ഥിയില് വാങ്ങാവുംന്നതിാണ്. ഈ 
കരാറിന്റെലാം നാിബന്ധിനായനുസരി�് വാങ്ങു
ന്നയാള്ക്ക് കരാരില് സൂചിപ്പാി�ിട്ടുള്ള 
അളംവിന്റെനാക്കാള് നാിശ്ചാിതിഅളംവ് (സാധാ
രണയായി 25%) കൂടുംതിലാംാനോയാ കുറവാനോയാ 
വാങ്ങാന് അവകാശമുണ്ട്ായിരിക്കുന്ന
തിാണ്. ഒരു വര്ഷിനോത്ത്നോക്കാ ഭാ�ികമീായ 
കാലാംയളംവിനോലാംനോക്കാ ആവശയമീായ സാധ
നാങ്ങള് ഇടവിട്ട് വിതിരണം ന്റെചയ്യുന്നതിിനു
ള്ള നാിബന്ധിനാ റണ്ണിം�് നോകാണ്ട്രാക്ടറില് 
ഉണ്ട്ായിരിക്കണം. ന്റെടണ്ട്ര് ക്ഷ്യണിക്കല്, 
EMD തുടങ്ങി സാധാരണ ന്റെടണ്ട്റുകള്ക്ക് 
ബാധകമീായ എംല്ലാാ നാിബന്ധിനാകളുംം 
ഇവിനോടയും ബാധകമീാണ്. എംല്ലാാ കരാറു
കളംിലും തുക കണക്കിന്റെലാംടുംക്കാന്റെതി EMD 
ആവശയന്റെപ്പാനോടണ്ട്തും കരാറുകാര് ന്റെപര്നോഫാ
മീന്സ് ന്റെസകൂരിറ്റി സമീര്പ്പാിനോക്കണ്ട്തുമീാണ്.

സൈബി ബിോക്ക് ഓഫര് 
(Buy Back Offer ഖ 18.1)

ക്ഷ്യമീതിയുള്ള അധികാരിയുന്റെട അം�ീ 
കാരനോത്ത്ാന്റെട നാിലാംവിലുള്ള പഴയ നോസ്കാറു 
കള് മീാറ്റി പുതിിയവ വാങ്ങുനോ�ാള് പഴയ 
നോസ്കാറുകള് വില്പാനാ നാടത്ത്ാവുംന്നതിാണ്. 
ന്റെടണ്ട്ര് നോരഖകളംില് ഇതി് സംബന്ധിി�് 
ഉപാധികള് ഉള്ന്റെപ്പാടുംത്ത്ിയാല് മീതിിയാകും. 
വില്പാനാ നാടത്തുവാന് നാിശ്ചായി�ിട്ടുള്ള പഴയ 
നോസ്കാറുകള് ന്റെടണ്ട്ര്മീാര്ക്ക് പരിനോശാധി
ക്കുവാനുള്ള സ�കരയം ന്റെചയ്തുന്റെകാടുംനോക്ക
ണ്ട്തിാണ്.

�ോങ്ങലും�ള് യെജം GeM 
(Government e-Market 
Place) മുറ്റോഖ�

നോകന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ� ഡായറക്ടര് ജ്നാറല് 
ഓഫ് സസൈപ്ലസ് ആ� ് ഡാിസ്ട്രിബൂഷിന് 
(DGS&D) നോററ്റ് നോകാണ്ട്രാക്ട് നാിലാംവില് 
Government e-Market ( GeM) എംന്ന 
നോപരിലാംാണ് അറിയന്റെപ്പാടുംന്നത്ി. നോകരളംത്ത്ില് 
എംല്ലാാ സര്ക്കാര് സ്ഥിാപനാങ്ങളുംം GeM 
മുനോഖനാ സാധനാങ്ങള് വാങ്ങുന്നത്ി നാിര്ബന്ധി
മീാക്കിയിട്ടുണ്ട്്. നോസ്റ്റാാര് പര്നോ�ഴ്സ്് വകുപ്പാിന്റെ� 
26.04.2019ന്റെലാം G.O (P) 7/2019 ഉത്ത്രവനു
സരി�് എംല്ലാാ സര്ക്കാര് സ്ഥിാപനാങ്ങളുംം 
25000/-രൂപയ്ക്കു മുകളംില് ഉള്ള വാങ്ങലുകള് 
നാിര്ബന്ധിമീായും GeM മുനോഖനാ വാനോങ്ങണ്ട്
തിാണ്. GeM -ല് ലാംഭയമീല്ലാാത്ത് സാധനാ

ങ്ങള് അവ വാങ്ങുന്ന ഘട്ടത്ത്ില് മീാത്രനോമീ 
മീറ്റ് വാങ്ങല് രീതിികള് അവലാംംബിക്കാവൂ. 

നോസ്റ്റാാര് പര്നോ�സ് വകുപ്പാിന്റെ� 28.04.2018 
ന്റെലാം 02/2018 1-ാം നാ�ര് സര്ക്കാര് ഉത്ത്രവ് 
പ്രികാരം GeM സംബന്ധിി� അധയായം 19 
നോസ്കാര് പര്നോ�സ് മീാനാവലാംില് കൂട്ടിനോ�ര്ത്തു.

നോകന്ദ്രസര്ക്കാര് DGSD നോററ്റ് നോകാണ്ട്രാ
ക്ടിനാ് പകരമീായാണ് ഓണ്സൈലാംന് സമീാ 
ഹരണ പ്രിക്രിയയായ GeM നാടപ്പാിലാംാക്കി
യതി്.

GeM മുറ്റോഖ�യുംള്ള �ോങ്ങൽ 
�ീതിി�ള്

1.  50000 രൂപാ �യെ�യുംള്ള സ്ോധാ�ങ്ങള് 
  GeM-ല് ലാംഭയമീായ ഏന്റെതിാരു വിതിരണ

ക്കാരില് നാിന്നും വാങ്ങാവുംന്നതിാണ്.
2.  50000 രൂപാമുതിൽ 30 ലാംക്ഷ്യം �യെ�
 കുറഞ്ഞതി് 3  വയതിയസ്ഥി നാിര്മ്മാാ

തിാക്കളംില് നാിന്ന് കുറഞ്ഞനാിരക്ക് 
നോരഖന്റെപ്പാടുംത്ത്ിയ നാിര്മ്മാാതിാവിന്റെനാ 
വാങ്ങലാംിനാായി ന്റെതിന്റെരന്റെഞ്ഞടുംക്കാവും
ന്നതിാണ്. ഓണ്സൈലാംന് ബില്ഡാിം�്, 
ഓണ്സൈലാംന് റിനോവഴ്സ്് ഓക്ഷ്യന് എംന്നി
വയ്ക്കു നോവണ്ട്ി GeM-ല് ലാംഭയമീായ 
ടൂളുംകള് ക്ഷ്യമീതിയുള്ള അധികാരിയുന്റെട 
അം�ീകാരനോത്ത്ാന്റെട പ്രിനോയാജ്നാന്റെപ്പാടും
ത്ത്ണം.

3. 30 ലാംക്ഷ്യത്ത്ി�് മു�ളിൽ
ഓണ്സൈലാംന് ബില്ഡാിം�്, ഓണ്സൈലാം 

ന് റിനോവഴ്സ്് ഓക്ഷ്യന് സംവിധാനാം ഉപനോയാ
�ി�് നാിര്ബന്ധിമീായും ബിഡുംകള് ലാംഭയമീാക്കി 
കുറഞ്ഞ നാിരക്കിനാ് നോരഖന്റെപടുംത്ത്ിയ വിതിര
ണക്കാരില് നാിന്നും വാനോങ്ങണ്ട്തിാണ്.

(നോകന്ദ്ര�വണ്ന്റെമീ� ് General Finca 
nce Rule 2017-ലാംം R.149 നോഭദീ�തിി വരുത്ത്ി 
GeM-ന്റെലാം സാ�ത്ത്ിക പരിധി യില് മീാറ്റം 
വരുത്ത്ിയിട്ടുണ്ട്്. അതിനുസരി�് പര്നോ�സ് 
മീാനുവലാംില് മീാറ്റം വരുത്ത്ിയിട്ടില്ലാ).

 GeM മുറ്റോഖ� �ോഹ്യ�ങ്ങള് �ോങ്ങൽ
(18.09.2019-ന്റെലാം സ.ഉ(പി.) നാം. 12/2019/

SPD പ്രികാരമുള്ള നാിബന്ധിനാകള്)

ഉെമാസ്ഥാോ��ോശ (കുത്ത്� - 
proprietory) സ്ംഭോ�മുള്ള 
�ോഹ്യ�ങ്ങള്

ഇത്ത്രം വാങ്ങല് അനാിവാരയ സാഹച
രയത്ത്ില് മീാത്രം വാങ്ങുന്ന വാഹനാം കുത്ത്ക 

സവഭാവത്ത്ിലുള്ളതിാണ് എംന്നും മീത്സരം 
ഗുണകരമീല്ലാ എംന്നും വാങ്ങല് അധികാരി 
ഉറപ്പാാക്കണം. ഭരണാനുമീതിി ലാംഭയമീാക്കണം. 
ധനാവകുപ്പാിന്റെ� അനുമീതിിയും ലാംഭയമീാക്കണം. 
ഇത്ത്രം വാഹനാം വാങ്ങുന്നതിിന്റെനാ നായായീ
കരിക്കുന്ന സാക്ഷ്യയപത്രം PWD ന്റെമീക്കാനാി
ക്കല് വിഭാ�ം അസിസ്റ്റാ� ് എംക്സികൂട്ടീവ് 
എംഞ്ചിനാീയറുന്റെട റാങ്ക്ില് കുറയാത്ത് അധി
കാരികളംില് നാിന്നും ലാംഭയമീാക്കണം.

2. കുത്ത്�സ്ംഭോ�ം ഇല്ലാോത്ത്തി് 
(Non - Proprietory)

കുത്ത്കസവഭാവം ഇല്ലാാത്ത് വാഹനാ
ങ്ങള് അവയുന്റെട എംണ്ണം കണക്കാക്കാന്റെതി 
GeM മുനോഖനാ വാങ്ങാവുംന്നതിാണ്.

GeM മുറ്റോഖ�യുംള്ള �ോങ്ങൽ 
�െപാെി�ള്.
1. റ്റോ��ിട്ടുള്ള �ോങ്ങൽ (Direct 
Purchase)

ന്റെസ്പസിഫിനോക്കഷിന് പ്രികാരമുള്ള 
ഏറ്റവുംം ന്റെചറിയ വിലാം നോരഖന്റെപ്പാടുംത്ത്ിയ (L1) 
25000/- രൂപയില് കുറവാന്റെണങ്ക്ില് ആ 
സാധനാം നോനാരിട്ട് വാങ്ങാവുംന്നതിാണ്. L1 നു 
പകരം മീന്റെറ്റാരു ക�നാിയുന്റെട അനോതി ന്റെസ്പ
സിഫിനോക്കഷിനുള്ള ഇനാം വാങ്ങണന്റെമീങ്ക്ില് 
വയക്തിമീായ കാരണം നോരഖന്റെപ്പാടുംത്ത്ണം.

2. തിോ�തിമായം യെചിയ്തുള്ള �ോങ്ങൽ 
(Comparison Purchase)

25000നു മുകളംില് 5 ലാംക്ഷ്യം രൂപ വന്റെര 
ബാധകം (വാഹനാങ്ങളുംന്റെട കാരയത്ത്ില് 30 
ലാംക്ഷ്യം രൂപ വന്റെര).

ന്റെസ്പസിഫിനോക്കഷിന് പ്രികാരമുള്ള ഏറ്റ 
വുംം കുറഞ്ഞ വിലാം L1, ഇനാത്ത്ിനാ് തിാന്റെഴയുള്ള 
'compare' ബട്ടണ് ൈിക്ക് ന്റെചയ്ത്് തിാന്റെഴ 
കാണുന്ന അന്റെതി ന്റെസ്പസിഫിനോക്കഷിനാിലു
ള്ള 2 ഐറ്റങ്ങള് കൂടി 'Compare' ന്റെചയ്യുക. 
ഒനോര ന്റെസ്പസിഫിനോക്കഷിനാിലുള്ള 3 ഇനാങ്ങള് 
'compare' ന്റെചയ്ത്് ആയതിിന്റെലാം L1 നോനാരിട്ട് 
വാങ്ങാവുംന്നതിാണ്.

3. ഓണ്സൈലാംൻ ബിിഡിിംഗ്
 5 ലാംക്ഷ്യത്ത്ിനാ് മുകളംില് ബാധകം 

(വാഹനാങ്ങളുംന്റെട കാരയത്ത്ില് 30 ലാംക്ഷ്യ
ത്ത്ിനാ് മുകളംില്)

ഈ രീതിി ന്റെതിന്റെരന്റെഞ്ഞടുംക്കുനോ�ാള് BID 
എംന്ന സ്ക്രീീന് ന്റെതിളംിയുന്നതിാണ്. അതിില് 
ബിഡാിംഗുമീായി ബന്ധിന്റെപ്പാട്ട ആവശയമീായ 
വിവരങ്ങളുംം ന്റെസല്ലാര്മീാരുന്റെട നോയാ�യതിക



പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് | ഏപ്രിില് 20223

ളുംം പ്രിനോതിയക ഇളംവുംകള്, EMD തുടങ്ങിയ 
വിവരങ്ങളുംം മീറ്റ് നാിബന്ധിനാകളുംം നാല്കി 
Bid proces പൂര്ത്ത്ീകരിക്കാം. നാിശ്ചാിതി 
ദീിവസത്ത്ിനുനോശഷിം ബിഡുംകള് Buyer 
login-ല് തുറക്കാവുംന്നതും അം�ീകരിക്കു
ന്ന സ്ഥിാപനാങ്ങന്റെളം ന്റെസലാംക്ട് ന്റെചയ്ത്് ഏറ്റവുംം 
കുറഞ്ഞ നാിരക്ക് നോരഖന്റെപ്പാടുംത്ത്ിയ L1-ന്റെനാ 
ന്റെതിന്റെരന്റെഞ്ഞടുംക്കാവുംന്നതുമീാണ്.

റിിറ്റോ�ഴ്സ്് ഓക്ഷ്യൻ
5 ലാംക്ഷ്യത്ത്ിനാ് മുകളംില് (വാഹനാങ്ങളുംന്റെട 

കാരയത്ത്ില് 30 ലാംക്ഷ്യത്ത്ിനാ് മുകളംില്).
ഇവിന്റെട ന്റെസല്ലാര്മീാര് തിമ്മാില് മീത്സരി

ക്കുന്നതിിനാാല് പരമീാവധി കുറഞ്ഞ നാിരക്ക് 
ലാംഭിക്കും.

സാധനാങ്ങള് ലാംഭയമീായി തുടങ്ങിയതിിനാ് 
നോശഷിമുള്ള നാടപടി ക്രമീങ്ങള്

സാധനാങ്ങള് ലാംഭയമീായതിിനാ് നോശഷിം 
തൃപ്തിികരമീല്ലാാത്ത്വ 10 ദീിവസത്ത്ിനാകം 
തിിരി�യക്കുന്നതിിനുള്ള സ�കരയം GeM-
ലുണ്ട്്.

ആവശയന്റെപ്പാട്ട ന്റെസ്പസിഫിനോക്കഷിനോനാാട് 
കൂടി സാധനാം ലാംഭയമീായാല് Consignee 
Receipt and Acceptance Certificate 
- CRAC ജ്നാനോററ്റ് ന്റെചയ്യാണം.

GeM-മുറ്റോഖ�യുംള്ള �ോങ്ങൽ 
�ീതിി�ള്

1.  നോനാരിട്ട് വാങ്ങാന് 25,000 രൂപ വന്റെര
2.  തിാരതിമീയം ന്റെചയ്തുന്റെകാണ്ടുള്ള വാങ്ങല്. 

25000 നാ് മുകളംില് 5 ലാംക്ഷ്യം വന്റെര
 (വാഹനാങ്ങളുംന്റെട കാരയത്ത്ില് 30 

ലാംക്ഷ്യം വന്റെര)

3.  ഓണ്സൈലാംന് ബിഡാിം�് 5 ലാംക്ഷ്യത്ത്ിനാ് 
മുകളംില്

4.  റിനോവഴ്സ്് ഓക്ഷ്യന് ന്റെസല്ലാര്മീാര് തിമ്മാില് 
മീത്സരിക്കുന്നു.

GeM- �ജിറ്റോ�ഷിൻ �െപാെി�ള്
http:// GeM.gov.in എംന്ന GeM- 

ന്റെവബ് നോപാര്ട്ടലാംില് പ്രിനോവശിക്കുന്നതിിനാ് 
ൈസ്റ്റാര് ഐഡാി, പാസ് നോവഡാ് എംന്നിവ 
ആവശയമീാണ്. Primary user (സാധാ
രണയായി വകുപ്പാ് നോമീധാവി), Secondary 
users (primary user ചുമീതിലാംന്റെപ്പാടുംത്തുന്ന 
ഉനോദീയാ�സ്ഥിര്) എംന്നിവരാണ് രണ്ടുതിരം ൈ
സ്റ്റാര്മീാര്.

�ജിസ്റ്റാര് യെചിയ്യുന്നതിിനുള്ള 
ആ�ശയമാോയ റ്റോ�ഖ�ള്

1. ആധാര് നാ�ര്.
2 .  ആധാറുമീായി  ബന്ധിിപ്പാി� ിട്ടുള്ള 

ന്റെമീാസൈബല് നാ�ര്
3 .  � വ ണ് ന്റെ മീ � ്  ന്റെ മീയ ി ല്  ഐ ഡാ ി 

(അതിായതി് gov.in/nic.in എംന്നിവ
യില് അവസാനാിക്കുന്ന (ഉനോദീയാ�സ്ഥി
ര്ക്ക് നാല്കുന്ന) ന്റെമീയില് ഐഡാി.

Primary user creation
 GeM- ന്റെവബ് സൈസറ്റില് പ്രിനോവശി�് 

Sign up, Buyer click ന്റെചയ്യുക. ആധാര് 
നാ�ര്, ന്റെമീാസൈബല് നാ�ര് നാല്കുക. OTP 
ന്റെവരിസൈഫ ന്റെചയ്യാണം. തുടര്ന്ന്  ഓഫീസ്  
Hierarchy നാല്കണം. email Id നാല്കി 
അതിിനോലാംക്ക് വരുന്ന ലാംിങ്ക്് ന്റെവരിസൈഫ 

ന്റെചയ്യാണം. Username, password 
എംന്നിവ നാല്കുക.

Primary user ആയി GeM-ല് 
പ്രിനോവശിക്കുക. My Account click 
ന്റെചയ്യുക. അതിില് ഓര്�സൈനാനോസഷിന് 
അ�സ്, നോപയ് ന്റെമീ� ്  രീതിി ,  വയക്തിി 
വിവരങ്ങള്, റഫറല് ന്റെവരിഫിനോക്കഷിന് 
എംന്നിവ നാല്കണം. റഫറല് ന്റെവരിഫി
നോക്കഷിനാ് സ്ഥിാപനാത്ത്ിന്റെ� ന്റെവരിഫയി�് 
ഓഫീസറുനോട e-mail id നാല്കണം. 48 
മീണിക്കൂര് മീാത്രനോമീ ഇത്ത്രത്ത്ില് നാല്കുന്ന 
ലാംിങ്ക്ിനാ് വാലാംിഡാിറ്റി ഉണ്ട്ാകുകയുള്ളൂ.

ആ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാല് സൈപ്രിമീറി 
യൂസറായി വീണ്ടും നോലാംാ�ിന് ന്റെചയ്ത്ാല് 
യൂസര് ആക്ടീവ് ആയതിായി കാണാം.

Primary user സ്ഥിലാംം മീാറിനോപായാല് 
my account-ന്റെലാം deactivate account 
എംന്ന ഓപ്ഷിന് പ്രിനോയാജ്നാന്റെപ്പാടുംത്ത്ണം. 
പുതിിയതിായി വന്ന ആളുംന്റെട Government 
Id നാല്കിയാന്റെലാം പഴയ ആന്റെളം deactivate 
ന്റെചയ്യാാന് കഴിയൂ.

Primary user-ക്ക് സാധനാങ്ങള് 
വാങ്ങാന് കഴിയില്ലാ. വാങ്ങലുകള് നോമീാണിറ്റര് 
ന്റെചയ്യുക എംന്നതിാണ് പ്രിധാനാ കര്ത്ത്വയം. 
വാങ്ങലുകള് നാടത്ത്ാന് Primary User 
ന്റെസക്ക�റി യൂസന്റെറ create ന്റെചയ്യാണം.

Secodary User Creation
4 തിരം secondary users ഉണ്ട്്.

1.  Buyer - Searching & carting 
orders

2.  Consignee - Receipt of Products
3.  DDO - Process bill
4. PAO - Payment Authority for 

online and offline
ഒരു ഉനോദീയാ�സ്ഥിനാ് തിന്റെന്ന buyer, 

consignee എംന്നീ user ആക്കാവുംന്ന
തിാണ്. എംത്ര ന്റെസക്ക�റി യൂനോസഴ്സ്ിന്റെനാ 
നോവണന്റെമീങ്ക്ിലും create ന്റെചയ്യാാം.

Primary user ആയി GeM-ല് പ്രി
നോവശി�് ന്റെമീനുവില് യൂനോസഴ്സ്് എംന്ന ബട്ടണ് 
ൈിക്ക് ന്റെചയ്ത്് Add Scecondary user ൈിക്ക് 
ന്റെചയ്യാണം. തുടര്ന്ന് ഡാിവിഷിന് നാല്കുക. 
നോശഷിം Secodary user-ന്റെ� Govt mail 
id യിനോലാംക്ക് വരുന്ന ലാംിങ്ക്ില് ൈിക്ക് ന്റെചയ്ത്് 
profile വിവരങ്ങള് നാല്കി അക്ക�ണ്ട്് 
ആക്ടിനോവറ്റ് ന്റെചയ്യാാവുംന്നതിാണ്.             1

(ലേ�ഖകന് പ്യൂഞ്ചാായത്തി് വകുപ്പംഡെ� സീീനിംംയര് 
സൂപ്രണ്ടാാണ്്)
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കു ടും ം ബ ശ്രീ യു ന്റെ ട  നോ നാ തൃ തി വ ത്ത് ി ല് 
സംസ്ഥിാനാന്റെമീാട്ടാന്റെക സംഘടിപ്പാി

� വിഷു ചന്തകളംില് നാിന്നും 3.98 നോകാടി 
രൂപയുന്റെട വിറ്റുവരവ്. 63 ലാംക്ഷ്യം രൂപയുന്റെട 
വിറ്റുവരവ് നോനാടി എംറണാകുളംം ജ്ില്ലായാണ് 
ഒന്നാമീതി്. കാസര്നോകാട്, തൃശൂര് ജ്ില്ലാകള് 
യഥാക്രമീം 41 ലാംക്ഷ്യവുംം 40 ലാംക്ഷ്യവുംം വിറ്റു
വരവ് നോനാടി. നോകാട്ടയം, എംറണാകുളംം, 
കാസര്നോകാട് ജ്ില്ലാകളംില് സി.ഡാി.എംസ് 
ചന്തകള്ക്ക് പുറനോമീ ജ്ില്ലാാതിലാംത്ത്ിലും വിഷു
ചന്തകള് സംഘടിപ്പാിച്ചു. 

തിനോ�ശ സ്ഥിാപനാങ്ങളുംമീായി നോചര്ന്റെന്നാ
രുക്കിയ കുടുംംബശ്രീ വിഷു ചന്തകളംില് 14358 

നോകരളംത്തിിനാ് കൈകനാീട്ടമിായ് 
കുടുംംബശ്രീയുടെെ വിഷുചന്ത

മൂലാംയവര്ധിതി ഉല്പന്നങ്ങളുംം വിപണിയിന്റെലാം
ത്ത്ിച്ചു. 

സ ാ ധ ാര ണ ക്ക ാ ര് ക്ക ്  മീ ി തി മീ ായ 
വിലാംയില് ഗുണനോമീന്മീയുള്ള പ�ക്കറി
കള് ലാംഭയമീാക്കുക എംന്നനോതിാന്റെടാപ്പാം 
നോകാവിഡാ്കാലാം മീാന്ദ്യംയത്ത്ില് നാിന്നും 
കുടുംംബശ്രീ കര്ഷികര്ക്കും സംരംഭകര്ക്കും 
ഉല്പന്ന വിപണനാത്ത്ിനും വരുമീാനാ 
വര്ദ്ധനാവിനുമുള്ള അവസരന്റെമീാരുക്കുക 
എംന്ന ലാംക്ഷ്യയനോത്ത്ാന്റെടയാണ് വിഷു ചന്തകള് 
സംഘടിപ്പാി�തി്. തിനോ�ശ സ്ഥിാപനാങ്ങളും
മീായി സഹകരി�ാണ് വിഷു ചന്തകള് 
സംഘടിപ്പാി�തി്. 

 ആശ എസ്്. പാണംിക്കര്

�ിപാണംിയിൽ ലാംഭയമാോക്കിയതി് കുടുംബിശ്രീ ��ിതിോ �ര്ഷി�ര് ഉൽപാോദിിപ്പിിച്ച് 
�ോര്ഷിിറ്റോ�ോൽപാന്നങ്ങളുംം കൂെോയെതി സൂക്ഷ്മസ്ം�ംഭ ഉൽപാന്നങ്ങളുംം

വനാിതിാ കര്ഷിക സംഘങ്ങള് ഉല്പാദീി
പ്പാി� വിഷിവിമുക്തി പ�ക്കറികളുംം പഴവ
ര്�ങ്ങളുംമീാണ് വിപണനാത്ത്ിന്റെനാത്ത്ി�തി്. 
കണിന്റെയാരുക്കുന്നതിിനുള്ള ന്റെവള്ളരി മുതില് 
പാവയ്ക്ക്, ചീര, വഴുംതിനാ, ന്റെവണ്, പ�മുളംക്, 
മീത്ത്ങ്ങ, പയര്, കാന്താരി, മുരിങ്ങക്കായ്, 
തുടങ്ങിയ പ�ക്കറികളുംം കൂടാന്റെതി സൈവവി
ധയമീാര്ന്ന ഉനോപ്പാരികള്. ധാനായന്റെപ്പാാടികള്, 
കറിന്റെപ്പാാടികള്, ചമ്മാന്തിന്റെപ്പാാടികള് 
എംന്നിവയും കുടുംംബശ്രീ വിഷുവിപണി
യില് ലാംഭയമീാക്കി. ഇനോതിാന്റെടാപ്പാം അതിതി് 
പ്രിനോദീശത്ത്് കുടുംംബശ്രീ സൂക്ഷ്മ സംരംഭകര് 
ഉല്പാദീിപ്പാിക്കുന്ന വിവിധ ഭക്ഷ്യയവസ്തുക്കളുംം 
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ഓനോരാ സി.ഡാി.എംസിലും രൂപീകരി� 
സംഘാടക സമീിതിിക്കായിരുന്നു വിഷു വിപ
ണിയിനോലാംക്ക് പരമീാവധി ഉല്പന്നങ്ങന്റെളം
ത്ത്ിക്കാനുള്ള ചുമീതിലാം. വിപണനാ നോമീളംയുന്റെട 
സുരക്ഷ്യിതിതിവം, അടിസ്ഥിാനാ സ�കരയങ്ങള് 
ഒരുക്കല് എംന്നിവ ഈ സമീിതിിയുന്റെട 
നോനാതൃതിവത്ത്ില് ഉറപ്പു വരുത്ത്ി. നോമീളംയില് 
എംത്തുന്ന ഉല്പന്നങ്ങളുംന്റെട അളംവ്, കര്ഷി
കരുന്റെടയും സംരംഭകരുന്റെടയും പങ്ക്ാളംിത്ത്ം 
എംന്നിവ കൃതിയമീായി വിലാംയിരുത്തുന്നതിിനു
ള്ള സംവിധാനാവുംം ഏര്ന്റെപ്പാടുംത്ത്ിയിരുന്നു. 
നോകാവിഡാ് മീാനാദീണ്ഡങ്ങളുംം ഹരിതിചട്ടവുംം 
ഉറപ്പു വരുത്ത്ിയാണ് വിപണനാ നോമീളംകള് 
സംഘടിപ്പാി�തി്.                                1

(ലേ�ഖംക കുടും��ശ്രീീ സീ�സ്ഥാാനിംദാാരംംദ്ര്യയ 
നിംംര്മ്മാാര്ജ്ജനിം ൈംഷന് പ്യൂബ്ലിംക് റംലേ�ഷന്സീ് 

വംഭാാഗ്ത്തിംല് എ ഡിംലേറ്റ്ാറംയല് 
അസീം�ന്റാാണ്് )




ശേമളംയാില് എത്തുന്ന് 

ഉല്�ന്ന്ങ്ങളുന്റെട അംളംവാ്, 
കര്ഷകരുംന്റെടയും സംരംഭ 
കരുംന്റെടയും �ങ്കിാളംിത്തം 

എന്ന്ിവാ കൃതിയമായാി വാിലയാിരും
ത്തുന്ന്തിിനുള്ള സംവാിധാനവുംം 

ഏര്ന്റെപ്പ്ടുത്തിയാിരുംന്നും. 



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

പാതിി�ോലാംോം പാഞ്ച�ത്സ�പാദ്ധതിി - 
ഉത്ത്�� ്പുറിയെപ്പിടു�ിച്ചു.
നാവനോകരളംത്ത്ിനാ് ജ്നാകീയാസൂത്രണം –  ഗ്രാാമീ, നോ�ാക്ക്, ജ്ില്ലാാപ
ഞ്ചായത്തുകള് പതിിനാാലാംാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിിയിന്റെലാം വാര്ഷിി
കപദ്ധതിികള് തിയ്യാാറാക്കുന്നതിിനുള്ള മീാര്ഗ്ഗനോരഖ അം�ീകരി�് 
സര്ക്കാര് ഉത്ത്രവ് പുറന്റെപ്പാടുംവിച്ചു.  
സ.ഉ(സൈക) നാം.84/2022/തി.സവ.ഭ.വ തിീയതിി 19.04.2022 

മാ�് �കുപ്പു�ളിൽ �ിന്നുള്ള ജീ��ക്കോയെ� �ി�യസ്ി
ക്കുന്നത്ി സ്ംബിന്ധിിച്്ച്  - ഉത്ത്�� ്പുറിയെപ്പിടു�ിച്ചു 
തിനോ�ശസവയംഭരണസ്ഥിാപനാങ്ങള് മുനോഖനാ നാടപ്പാിലാംാനോക്കണ്ട് 
സര്ക്കാരിന്ന്റെറ വിവിധ കര്മ്മാപദ്ധതിികള്ക്കായി മീറ്റ് വകുപ്പുകളംില് 
നാിന്നുള്ള ജ്ീവനാക്കാന്റെര വിനായസിക്കുന്നതി് സംബന്ധിി� മീാര്ഗ്ഗനാിര്നോ�
ശങ്ങള് അം�ീകരി�്    സര്ക്കാര് ഉത്ത്രവ് പുറന്റെപ്പാടുംവിച്ചു. 
സ.ഉ(സൈക) നാം.80/2022/ തി.സവ.ഭ.വ തിീയതിി 11.04.2022 

ഖ�മാോലാംി�യപാ�ിപാോലാം�ം  - ഉത്ത്�� ് പുറിയെപ്പിടു�ിച്ചു.
 ഖരാമീാലാംിനായപരിപാലാംനാ ചട്ടങ്ങള് 2016 മീാതൃക ഉപനാിയമീാവലാംി 
അം�ീകരി�് സര്ക്കാര് ഉത്ത്രവ്  പുറന്റെപ്പാടുംവിച്ചു.  
സ.ഉ(സൈക) നാം.85/2022/ തി.സവ.ഭ.വ തിീയതിി19.04.2022 

യെതിളി�ീയെ�ോഴുകും ��റ്റോ��ളം �ോമ്പയിൻ 
-ഉത്ത്�� ്  പുറിയെപ്പിടു�ിച്ചു.
ന്റെതിളംിനാീന്റെരാഴുംം നാവനാനോകരളംം കാ�യിന്ന്റെറ ഭാ�മീായുള്ള വിവിധ 
പ്രിവര്ത്ത്നാങ്ങളുംന്റെട കാലാം�ണനാ  പുതുക്കി സര്ക്കാര് ഉത്ത്രവ് 
പുറന്റെപ്പാടുംവിച്ചു 
സ.ഉ(സാധ) നാം.999/2022/തിസവഭവ തിീയതിി 21.04.2022 

തിറ്റോ�ശസ്ംയംഭ�ണം സ്ഥാോപാ�ങ്ങളിൽ ഫയൽ 
അദിോലാംത്്ത്  സ്ര്ക്കുലാംര് പുറിയെപ്പിടു�ിച്ചു. 
തിനോ�ശസവയംഭരണ വകുപ്പാിലും തിനോ�ശസവയം ഭരണസ്ഥിാപനാങ്ങളംി
ലും ഫയല് അദീാലാംത്ത്് സംഘടിപ്പാിക്കുന്നതി് സംബന്ധിി�്  നാിര്നോ�
ശങ്ങള് നാല്കി  സര്ക്കാര്  സര്ക്കുലാംര് പുറന്റെപ്പാടുംവിച്ചു.
സര്ക്കുലാംര് നാം .പി.എംസ്2/37/2022/ തിസവഭവ .തിീയതിി 22.04.2022

പാങ്കാോളിത്ത് യെപാൻഷിൻ പാദ്ധതിി  -
സ്ര്ക്കുലാംര് പുറിയെപ്പിടു�ിച്ചു.
പാര്ട്ട് സൈടം ജ്ീവനാക്കാര്/പാര്ട്ട് സൈടം  അധയാപകര്  എംന്നിവന്റെര 
പങ്ക്ാളംിത്ത് ന്റെപന്ഷിന്പദ്ധതിിയില് നാിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതി് സംബ
ന്ധിി�്  മീാര്ഗ്ഗനാിര്നോ�ശങ്ങള് നാല്കി ധനാകാരയവകുപ്പാ്  സര്ക്കുലാംര് 
പുറന്റെപ്പാടുംവിച്ചു.
നാം.27/2022/ധനാ തിീയതിി 31.03.2022 

ഭക്ഷ്യയസു�ക്ഷ്യ- സ്ര്ക്കുലാംര്  പുറിയെപ്പിടു�ിച്ചു. 
തിനോ�ശസവയംഭരണസ്ഥിാപനാങ്ങളുംന്റെട പരിധിയില് അനാധികൃതിമീായി 
പ്രിവര്ത്ത്ിച്ചുവരുന്നഭക്ഷ്യണം പാകം ന്റെചയ്തും അല്ലാാന്റെതിയും  വില്ക്കു
ന്ന ക�വടസ്ഥിാപനാങ്ങള്ന്റെക്കതിിന്റെര  നാടപടി സവീകരിക്കുന്നതി് 
സംബന്ധിി�് നാിര്നോ�ശങ്ങള് നാല്കി സര്ക്കുലാംര്  പുറന്റെപ്പാടുംവിച്ചു.
നാം.ഡാബൂ.എംം/262/2022//തിസവഭവ തിീയതിി 02.05.2022 

സ്ി�ിമാ തിീറ്റോയ�റു�ളുംയെെ  സൈലാംസ്ൻസ്് - ഉത്ത്��് 
റിയെപ്പിടു�ിച്ചു.
സംസ്ഥിാനാന്റെത്ത് സിനാിമീാ തിീനോയറ്ററുകളുംന്റെട തിനോ�ശസവയംഭരണസ്ഥിാ
പനാങ്ങളംില് നാിന്നുള്ള  സൈലാംസന്സ് പിഴകൂടാന്റെതി പുതുക്കുന്നതിിനു
ള്ള കാലാംാവധി 31.08.2022 വന്റെര ദീീര്ഘിപ്പാി�് സര്ക്കാര് ഉത്ത്രവ് 
പുറന്റെപ്പാടുംവിച്ചു,  
സ.ഉ(സാധ) നാം.1038/2022/തിസവഭവ തിീയതിി 27.04.2022 
.    . 
സ്ോമ്പത്ത്ി� സ്ഥാിതിി�ി��ക്കണംക്ക ്�കുപ്പിിയെലാം 
യെജ.എസ്്.ഐ  – ഉത്ത്�� ്പുറിയെപ്പിടു�ിച്ച് 
പുറിയെപ്പിടു�ിച്ചു. 
ജ്ില്ലാാപഞ്ചായത്ത്ില് പുനാര്വിനായസിക്കന്റെപ്പാട്ട സാ�ത്ത്ിക സ്ഥിിതിി
വിവരക്കണക്ക് വകുപ്പാിന്റെലാം ജൂനാിയര് സ്റ്റാാറ്റിസ്റ്റാിക്കല് ഇന്ന്റെസ്പക്ടര്മീാ
രുന്റെട  ചുമീതിലാംകളുംം ഉത്ത്രവാദീിത്ത്ങ്ങളുംം നാിര്ണ്ണയി�് സര്ക്കാര് 
ഉത്ത്രവ്  പുറന്റെപ്പാടുംവിച്ചു.
സ.ഉ(സൈക) നാം.88/2022/ തി.സവ.ഭ.വ തിീയതിി 22.04.2022 

എയെ� യെതിോഴിിൽ എയെ� അഭിമാോ�ം  - 
ഉത്ത്�� ്പുറിയെപ്പിടു�ിച്ചു 
നോകരളം നോനാാനോളംജ്് എംക്കനോണാമീി മീിഷിന് ന്റെമീാബിസൈലാംനോസഷിന്- എംന്റെ� 
ന്റെതിാഴില് എംന്റെ�  അഭിമീാനാം (സൈമീ നോജ്ാബ് സൈമീ സൈപ്രിഡാ്) കയാ�
യിന് നാടപ്പാിലാംാക്കുന്നതിിനാായുള്ള മീാര്ഗ്ഗനോരഖ അം�ീകരി�് സര്ക്കാര് 
ഉത്ത്രവ് പുറന്റെപ്പാടുംവിച്ചു സര്ക്കാര് ഉത്ത്രവ് പുറന്റെപ്പാടുംവിച്ചു. 
സ.ഉ(സൈക) നാം.90/2022/ തി.സവ.ഭ.വ തിീയതിി 23.04.2022 
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നോകാവിഡാിനോനാാന്റെടാപ്പാം ജ്ീവിക്കുക 
എംന്ന യാഥാര്ത്ഥ്യയം ഉള്ന്റെക്കാ

ണ്ടുന്റെകാണ്ട്് കഴിഞ്ഞ 2020 വര്ഷിം മുതില് 
നാാം അതിിജ്ീവനാത്ത്ിന്റെ� പാതിയിലാംാണ
നോല്ലാാ! മീന്റെറ്റല്ലാാ നോമീഖലാംകളംില്നാിന്നും വയതിയ 
സ്തമീായി സാമൂഹയനാിര്മ്മാിതിിക്ക് കനാത്ത് 
ന്റെവല്ലുവിളംി ഉയര്ത്ത്ിന്റെക്കാണ്ട്് നോകാവിഡാ് 
എംന്ന മീഹാമീാരിയുന്റെട തിാണ്ഡവം ഏറ്റവുംം 
കൂടുംതില് പ്രിഹരം ഏല്പി�തി് അന്റെല്ലാങ്ക്ില് 
ഏല്പിച്ചുന്റെകാണ്ട്ിരിക്കുന്നതി് നാമ്മുന്റെട വിദീയാ
ഭയാസ നോമീഖലാംയിലുംകൂടിയാണ്.നാമ്മുന്റെട 
വിദീയാര്ത്ഥ്യികള് ഡാിജ്ിറ്റല് ഉപകരണങ്ങളും
മീായി നാാലു ചുവരുകള്ക്കുള്ളിന്റെലാം ഇടുംങ്ങിയ 
ന്റെചറുനോലാംാകത്ത്് തിളംയ്ക്ക്ന്റെപ്പാട്ടനോപ്പാാള് അതി് 

അക്ഷ്യരടെച്ച്പ്പാ് 
പനാവൂര് ഗ്രാാമി പഞ്ചായത്തി്
2021-22 മിാതൃകാ വിദ്യായാഭയാസ പരിപാെി

അവരുന്റെട ശാരീരികവുംം മീാനാസികവുംം 
ആനോരാ�യകരവുംമീായ വളംര്�ന്റെയ ഏന്റെറ 
പ്രിതിികൂലാംമീായി ബാധി�ിട്ടുന്റെണ്ട്ന്ന സതിയം 
വിസ്മരിക്കന്റെപ്പാടാന് കഴിയില്ലാ.അടച്ചുപൂട്ടലു
കളുംന്റെട മു�ില് നോലാംാകത്ത്ാകമീാനാം വിദീയാ
ഭയാസ നോമീഖലാം പകച്ചുനാിന്നനോപ്പാാഴുംം നാാം 
പുതുവഴികള് നോതിടുംകയായിരുന്നു.നൂറുശതി
മീാനാം പകരം വയ്ക്ക്ാനാാകുന്നതിന്റെല്ലാങ്ക്ിലും 
നാമ്മുന്റെട �വന്റെ��ിന്റെ� ഇച്ഛാാശക്തിിയുന്റെട 
ഫലാംമീായി ഓണ്സൈലാംനാായി ൈാസ്സുകള് 
ആരംഭിച്ചു.2020-21 വര്ഷിത്ത്ില്നാിന്നും 
പാഠം ഉള്ന്റെക്കാണ്ടുന്റെകാണ്ട്് 2021-22 വര്ഷി
നോത്ത്യ്ക്കുള്ള പ്രിവര്ത്ത്നാങ്ങള്ക്ക് രൂപം നാല്കാി.
അകലാംങ്ങളംിലാംിരുന്നുന്റെകാണ്ട്് പുതുമീനോയാന്റെട

യും ഒരുമീനോയാന്റെടയും ഈ വര്ഷിം പ്രിനോവശ
നോനാാത്സവം ആനോഘാഷിിച്ചു.ഒരുവര്ഷിക്കാലാം
മീായി കാണാന് കഴിയാതിിരുന്ന തിങ്ങളുംന്റെട 
പള്ളിക്കൂടനോത്ത്യും കൂട്ടുകാനോരയും കാണാ
തിിരുന്നവര്ക്ക് അവന്റെര നോനാരിട്ടുകാണാനും 
സംസാരിക്കാനും കഴിഞ്ഞതി് കുട്ടികളംില് 
ആനോവശം ഉളംവാക്കി.അണ്-എംയ്ഡാഡാ് 
നോമീഖലാംയില്നാിന്നും കുട്ടികള് ന്റെപാതുവി
ദീയാലാംയങ്ങളംിനോലാംയ്ക്ക്് ഒഴുംകിന്റെയത്ത്ി.ന്റെപാതു 
വിദീയാഭയാസ നോമീഖലാം നാമ്മുന്റെട സര്ക്കാരിന്റെ� 
സൈകകളംില് ഭദ്ര്യമീാന്റെണന്ന് ഇതി് വീണ്ടും 
ഉറപ്പാിക്കുന്നു.

പനാവൂര് ഗ്രാാമീ പഞ്ചായത്ത്ില് ഒരു 
ഹയര് ന്റെസക്ക�റി സ്കൂള് ഉള്പ്പാന്റെട ആറ് 
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ന്റെപാതുവിദീയാലാംയങ്ങളംിലാംായി 2214 കുട്ടികള് 
പഠനാം നാടത്തുന്നു. നാാടിന്റെ� നാന്മയ്ക്കുതി
കുന്ന വിദീയാഭയാസ പ്രിവര്ത്ത്നാങ്ങളംില് 
പനാവൂര് ഗ്രാാമീപഞ്ചായത്ത്് അതിിന്റെ� കടമീ 
സ്തുതിയര്ഹമീായ രീതിിയില്തിന്റെന്ന നാിര്വ്വ
ഹിച്ചുനോപാരുന്നു. മീറ്റു പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് 
മീാതൃകയാക്കാന് കഴിയുന്ന പ്രിവര്ത്ത്നാ
ങ്ങളംാണ് മുന്വര്ഷിങ്ങളംിലും ആവിഷ്കരി�് 
നാടപ്പാിലാംാക്കിയിട്ടുള്ളതി്. പ്രിഭാതി ഭക്ഷ്യണവുംം 
നോപാഷികാഹാരവുംം നാല്കാിന്റെക്കാണ്ട്് കുട്ടിക
ളംില് ആനോരാ�യ ക്ഷ്യമീതി ഉറപ്പാാക്കുന്നതിിനും 
വിദീയാഭയാസ പ്രിവര്ത്ത്നാങ്ങളംില് ശക്തിമീായി 
ഇടന്റെപട്ടുന്റെകാണ്ട്് കുട്ടികളംില് അക്കാദീമീിക
മീായ മീികവ് സൃഷ്ടിിക്കുന്നതിിനും പഞ്ചായത്ത്് 
ഭരണസമീിതിി പ്രിനോതിയകം ശ്രദ്ധ ന്റെചലുത്തു
ന്നുണ്ട്്.

2019-20 അക്കാദീമീിക വര്ഷിത്ത്ില് 
നാടപ്പാിലാംാക്കി ഒരു വര്ഷിക്കാലാംം നാീണ്ടുനാിന്ന 
വിദീയാഭയാസ പരിപാടിയായിരുന്നു ചിരാതി്. 
ശാസ്ത്രീദീിനാമീായ 2020 ന്റെഫബ്രുവരി 28-നാ് 
ന്റെപാതുസമൂഹത്ത്ിനുകൂടി അനുഭവനോവദീയ
മീായ രീതിിയില് സംഘടിപ്പാിക്കന്റെപ്പാട്ട അറി
വരങ്ങ് (ന്റെമീ�ാ കവിസ് ) ഉള്പ്പാന്റെട വിസ്മയം-
2020 എംന്ന പരിപാടിനോയാടും കൂടിയായിരുന്നു 
ചിരാതിിന്റെ� സമീാപനാം.സൈപ്രിമീറി-അപ്പാര് 
സൈപ്രിമീറി തിലാംത്ത്ിന്റെലാം കൂടുംതില് കുട്ടികള്ക്ക് 
കലാം-കായിക-സാഹിതിയ നോമീഖലാംകളംില് 
കഴിവുംകള് പ്രികടിപ്പാിക്കുന്നതിിനാ് പ്രിസ്തുതി 
പരിപാടി ഏന്റെറ സഹായകമീായിരുന്നുന്റെവ
ന്നാണ് വിലാംയിരുത്ത്ന്റെപ്പാട്ടതി്.

2 0 2 1 - 2 2  അ ദ്ധ യയ നാ വ ര് ഷി ത്ത് ി ല് 
നോകാവി ഡാ്-19 ന്റെ� വിവിധ തിരം�ങ്ങള് 
സൃഷ്ടിി� അസാധാരണ സാഹചരയങ്ങള് 
നാിലാംനാിന്നനോപ്പാാഴുംം ലാംഭയമീായ സ�കരയങ്ങ
ളുംം സനോങ്ക്തിങ്ങളുംം സാനോങ്ക്തിികവിദീയകളുംം 
ഉപനോയാ�ന്റെപ്പാടുംത്ത്ിന്റെക്കാണ്ട്് പനാവൂര് ഗ്രാാമീ 
പഞ്ചായത്ത്് ‘അക്ഷ്യരന്റെ�പ്പാ് ’എംന്ന പുതിിയ 
വിദീയാഭയാസ പരിപാടിയുമീായി മുനോന്നാട്ടു 
നോപാകാന് തിീരുമീാനാിച്ചു. അക്ഷ്യരന്റെ�പ്പാിന്റെ� 
ഭാ�മീായി ‘കുട്ടിന്റെക്കാരു കലാംണ്ട്ര്’ എംന്ന 
പരിപാടിയിലൂന്റെട പഞ്ചായത്ത്ിന്റെലാം വിദീയാലാം
യങ്ങളംിന്റെലാം ഓനോരാ വിദീയാര്ത്ഥ്യിക്കും ഓനോരാ 
വിദീയാഭയാസ കലാംണ്ട്ര് ലാംഭയമീാക്കി.വിദീയാ
ഭയാസ നോമീഖലാംയില് പനാവൂര് ഗ്രാാമീപഞ്ചാ
യത്ത്ിന്റെ� തിനാതി് പരിപാടിയായ അക്ഷ്യ
രന്റെ�പ്പാ് തുറന്നുന്റെകാണ്ടുള്ള ഉദീ്ഘാടനാവുംം 
വിദീയാഭയാസ കലാംണ്ട്റിന്റെ� പ്രികാശനാവുംം 
2021 ജൂസൈലാം 19-നാ് വാമീനാപുരം എംം.എം
ല്.എം ശ്രീ. ഡാി.ന്റെക മുരളംി അദ്ധയക്ഷ്യതിവഹി� 
നോയാ�ത്ത്ില് നോകരളംത്ത്ിന്റെ� ന്റെപാതുവിദീയാ
ഭയാസ-ന്റെതിാഴില് വകുപ്പാ് മീന്ത്രി  ശ്രീ. വി. ശിവ
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ന്കുട്ടി നാിര്വ്വഹിച്ചു. തുടര്ന്ന് പഞ്ചദീളംം എംന്ന 
അഞ്ച് ദീിനാാചരണ പരിപാടികളംിലൂന്റെട 
(ബാലാംകവിതി, കുട്ടിക്കവിതി, ആം�യപ്പാാട്ട്, 
കഥപറ�ില്,, കവിതിാലാംാപനാം, പ്രിസം�ം, 
ചിത്രരചനാ, ലാംളംിതി �ാനാം, മീാപ്പാിളംപ്പാാട്ട്, നാാട
ന്പാട്ട്, നോദീശഭക്തിി�ാനാം വിവിധ പരിപാടി
കളംിലാംായി പ്രിീസൈപ്രിമീറി മുതില് ഏഴാംൈാസ് 
വന്റെരയുള്ള 675 കുട്ടികനോളംയും അവരുന്റെട 
രക്ഷ്യാകര്ത്ത്ാക്കനോളംയും അദ്ധയാപകനോരയും 
ന്റെകാവിഡാ് മീാനാദീണ്ഡങ്ങള് പാലാംിച്ചുന്റെകാണ്ട്് 
ഓണ്സൈലാംനാായി സജ്ീവമീാക്കി. വിദൂരത്ത്ി
ലാംിരിക്കുന്ന വിധികര്ത്ത്ാക്കളുംന്റെട സഹായ
നോത്ത്ാന്റെട വിജ്യികനോളംയും കന്റെണ്ട്ത്ത്ി.

അക്ഷ്യരന്റെ�പ്പാിന്റെ� ഭാ�മീായുള്ള മീന്റെറ്റാരു 
പരിപാടിയായിരുന്നു പ്രിതിിഭാസം�മീം. ഗ്രാാമീ
പഞ്ചായത്ത്ിന്റെ� 15 വാര്ഡുംകളംിലും ഉള്ന്റെപ്പാ
ട്ട് വിവിധ നോമീഖലാംകളംില് (എംസ്.എംസ്.എംല്.
സി, പ്ലസ് ടും, കലാംാ -കായിക-ഉപരി പഠനാം) 
പ്രിാ�ത്ഭ്യംയം ന്റെതിളംിയി� 102 പ്രിതിിഭകളുംന്റെട 
സം�മീം നാടത്ത്ി. വരുംകാലാംങ്ങളംില് സമൂഹ
നാന്മയ്ക്കുതികുമീാറ് ഉത്ത്രവാദീിതിവങ്ങള് ഏന്റെറ്റ
ടുംക്കാന് കഴിയനോട്ടന്റെയന്ന് ആശംസിച്ചുന്റെകാ
ണ്ട്് അഭിനാന്ദ്യംങ്ങളുംം നോ�ഹാദീരവുംം നാല്കുന്ന 
ന്റെപാതുപരിപാടി സംഘടിപ്പാിച്ചു. പ്രിസ്തുതി 
പരിപാടി 02.10.2021-നാ് എംം.എംല്.എം ശ്രീ. 
ഡാി.ന്റെക മുരളംി അദ്ധയക്ഷ്യതിയില് നോകരളംത്ത്ി
ന്റെ� ഭക്ഷ്യയ-സിവില് സസൈപ്ലസ് വകുപ്പാ് മീന്ത്രി 
ശ്രീ. ജ്ി. ആര്. അനാില് നാിര്വ്വഹിച്ചു.

ചിട്ടന്റെപ്പാടുംത്ത്ിയിരുന്നതിനുസരി� ്അക്ഷ്യ 
രന്റെ�പ്പാ് എംന്ന ഒരു വര്ഷിന്റെത്ത് പരിപാടി
യുന്റെട സമീാപനാം 2022 ന്റെഫബ്രുവരി 28-നാ് 
നാടനോക്കണ്ട്തിായിരുന്നു. എംന്നാല് കര്ശ
നാമീായ ന്റെകാവിഡാ് മീാനാദീണ്ഡങ്ങള് പാലാംി
ക്കന്റെപ്പാനോടണ്ട്ി വന്നതിിനാാല് സമീാപനാ 
പരിപാടികള് മീാറ്റിവനോയ്ക്ക്ണ്ട്തിായി വന്നു. 
ഈ പരിപാടികള് 2022 നോമീയ് മീാസത്ത്ില് 
മൂന്ന് പരിപാടികളംായി പഞ്ചായത്ത്ിന്റെലാം 
മൂന്ന് പ്രിനോദീശങ്ങളംില് സംഘടിപ്പാിക്കാന് 
തിീരുമീാനാിച്ചു. നോപരയം നോകന്ദ്രമീാക്കി കാവയ 
സന്ധിയയും ഗുരുസം�മീവുംം (07.05.2022) 
വിജ്യകരമീായി നാടത്ത്ി. തിിരുവനാന്തപുരം 
ജ്ില്ലാാ പഞ്ചായത്ത്് സൈവസ് പ്രിസിഡാ� ് 
അഡാവ: സൈഷിലാംജ് ബീ�ം ഉദീ്ഘാടനാം ന്റെചയ്ത് 
പരിപാടിയില്  വട്ടപ്പാറ�ില് പീതിാ�രന് 
മീാസ്റ്റാര്, ബിജു ബാലാംകൃഷ്ണന്, വിനോനാാദീ് 
ന്റെവള്ളായണി, സി.എംസ് ജ്യചന്ദ്രന്, വിദീയാ
ര്ത്ഥ്യികള് എംന്നിവര് കവിതികള് അവതിരി
പ്പാിച്ചു. പഞ്ചായത്ത്ിന്റെ� വിദീയാഭയാസ പദ്ധതിി 
കാലാംഘട്ടത്ത്ില് വിരമീി� ഗുരുനാാഥന്മീാന്റെര 
ചടങ്ങില് ആദീരിക്കുകയുണ്ട്ായി. അക്ഷ്യര
ന്റെ�പ്പാിന്റെ� വിവിധ പരിപാടികളംില് പന്റെങ്ക്

ടുംത്ത്് വിജ്യികളംായ നോപരയം �വ. യു.പി.
എംസിനോലാംയും പനായമുട്ടം �വ. എംല്.പി.എം
സിനോലാംയും കുട്ടികള്ക്ക് തിിരുവനാന്തപുരം 
ജ്ില്ലാാ പഞ്ചായത്ത്് വികസനാ സ്റ്റാാ�ിം�് 
കമ്മാിറ്റി ന്റെചയര്നോപഴ്സ്ണ് ശ്രീമീതിി സുനാിതി 
എംസ് സമ്മാാനാവിതിരണവുംം നാടത്ത്ി. തിീരു
മീാനാപ്രികാരം ആട്ടുകാല് നോകന്ദ്രമീാക്കി 
അറിവരങ്ങ്-സീസണ്: 2 (11.05.2022) എംന്ന 
നോപരില് യു.പി.തിലാംത്ത്ിന്റെലാം കുട്ടികള്ക്കായി 
ന്റെമീ�ാകവിസ് എംന്ന പരിപാടിയാണ് സംഘ
ടിപ്പാിക്കന്റെപ്പാട്ടതി്. സബ്ബ്ജ്ില്ലായുന്റെട വിവിധ 
വിദീയാലാംയങ്ങളംില്നാിന്നായി 17 ടീമുകള് 
അറിവരങ്ങില് പന്റെങ്ക്ടുംത്തു. ന്റെനാടുംമീങ്ങാട് 
നോ�ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്് പ്രിസിഡാ�് ശ്രീമീതിി  
വി.അ�ിളംി ഉദീ്ഘാടനാം ന്റെചയ്ത് പരിപാടി
യില് ആട്ടുകാല് �വ:യു.പി.എംസില്നാി
ന്നും അക്ഷ്യരന്റെ�പ്പാിന്റെ� വിജ്യികളംായ 
കുട്ടികള്ക്ക് തിിരുവനാന്തപുരം ജ്ില്ലാാ പഞ്ചാ

യത്ത്് വികസനാ സ്റ്റാാ�ിം�് കമ്മാിറ്റി ന്റെചയ
ര്നോപഴ്സ്ണ് ശ്രീമീതിി സുനാിതി എംസ് സമ്മാാ
നാവിതിരണം നാടത്ത്ി. 24.05.2022 ന്റെചവ്വാഴ്ച 
ഉ�യ്ക്കുനോശഷിം 2.30 നാ് പഞ്ചായത്ത്ിന്റെലാം വിദീയാ
ലാംയങ്ങളംിന്റെലാം വിദീയാര്ത്ഥ്യികളുംന്റെട വിവിധ 
പരിപാടികനോളംാടുംകൂടി പനാവൂര് നോകന്ദ്രമീാക്കി 
വിപുലാംമീായ സമീാപനാ നോയാ�വുംം പനാവൂര് 
�വ:എംല്.പി.എംസിനോലാംയും ആറ്റിന്പുറം 
�വ:യു.പി.എംസിനോലാംയും വിദീയാര്ത്ഥ്യികള്ക്ക് 
സമ്മാാനാദീാനാവുംം നാടത്ത്ി. ഇനോതിാന്റെട പനാവൂര് 
ഗ്രാാമീപഞ്ചായത്ത്ിന്റെ� 2021-22 വര്ഷിന്റെത്ത് 
വിദീയാഭയാസ പരിപാടിയായ അക്ഷ്യരന്റെ�പ്പാ് 
എംന്ന ഒരു വര്ഷിംനാീണ്ടുനാിന്ന വിദീയാഭയാസ 
പരിപാടിയ്ക്ക്് പരിസമീാപ്തിിയാകുന്നു.        1

(തയ്യാാറാക്കാംയത് പ്യൂനിംവൂര് ഗ്രാാൈപ്യൂഞ്ചാാ
യത്തിംഡെ� വംദായാഭായാസീ പ്യൂദ്ധതംകളുഡെെ 

നിംംര്വ്വഹണ് ഉലേദായാഗ്സ്ഥാനിംാണ്്. )



ന്റെകാല്ലാം ജ്ില്ലായിന്റെലാം ഒരു തിാലൂക്കും 
അ തി ി ന്റെ �  ആ സ്ഥി ാ നാ മീ ായ 

മുന്സിപ്പാല് നാ�രവുംം. ഇളംയിടത്തു സവരൂ
പത്ത്ിന്റെ� ആസ്ഥിാനാമീായിരുന്നു. മീഹാ�
ണപതിി നോക്ഷ്യത്രം പ്രിസിദ്ധം. രാമീനാാട്ടത്ത്ി
ന്റെ� ജ്ന്മീനോദീശം. എംം.സി.നോറാ ഡുംം ന്റെകാല്ലാം 
-തിിരുമീം�ലാംം നോദീശീയപാതിയും ഇവിന്റെട 
സന്ധിിക്കുന്നു. ന്റെകാല്ലാത്തുനാിന്ന് 25.കിനോലാംാ 
മീീറ്റര് കിഴക്കാണ് സ്ഥിാനാം.

ന്റെകാട്ടാരക്കരയ്ക്ക്ടുംത്ത് ന്റെവളംിയം സംഘ
കാലാംപഴമീയുള്ള നാ�രമീായിരുന്നു. ആയ് 
രാജ്ാവായിരുന്ന ന്റെവളംിയന്റെ� നോപരില് 
നാിന്നാണ് ന്റെവളംിയം സ്ഥിലാംനാാമീമീായതി്. 
ന്റെവളംിയം ആസ്ഥിാനാമീാക്കി ന്റെകാട്ടാരക്കര 
പ്രിനോദീശങ്ങള് ഭരി� ന്റെവളംിയന്റെ� മീകനാായ 
എംയിനാന്റെനാപ്പാറ്റി അകനാാനൂറില് (208) 
സൂചനായുണ്ട്്. ഇതിിനാടുംത്ത് ന്റെവളംി(യ)നാല്ലൂര് 
എംന്ന സ്ഥിലാംവുംം ആയ് ഭരണകാലാംത്ത്ിന്റെ� 
സ് മീാരകമീാണ്. നോവണാട് രാജ്വംശത്ത്ി

ന്റെ� ശാഖയായിരുന്ന ഇളംയിടത്തു സവരൂപ
ത്ത്ിന്റെലാം ഒടുംവിലാംന്റെത്ത് റാണി ഡാ�് സഹാ
യനോത്ത്ാന്റെട മീാര്ത്ത്ാണ്ഡവര്മീന്റെയ്ക്ക്തിിന്റെര 
ന്റെപാരുതിിന്റെയങ്ക്ിലും 1741-ല് മീാര്ത്ത്ാണ്ഡ
വര്മീ ഇളംയിടത്തുരാജ്യം തിിരുവിതിാംകൂറി
നോനാാട് കൂട്ടിനോ�ര്ത്തു. 

ന്റെപരുന്ത�നാാണ് ന്റെകാട്ടാരക്കര മീണി
കണ് നോഠശവരം നോക്ഷ്യത്രത്ത്ില് (ഇനോപ്പാാള് 
�ണപതിി നോക്ഷ്യത്രം) �ണപതിി പ്രിതിിഷി് ഠ 
നാടത്ത്ിയന്റെതിന്ന് ഐതിിഹയം. ഉണ്ണിയപ്പാ
മീാണ് ഇവിടന്റെത്ത് മുഖയ വഴിപാട്. ന്റെതിാട്ട
ടുംത്തുള്ള മീഹാനോദീവര് നോക്ഷ്യത്രവുംം പ്രിസിദ്ധ
മീാണ്. ന്റെകാട്ടാരക്കര തിമ്പുരാനാായിരുന്ന 
ബാലാംവീരനോകരളംവര്മീ (17-ാം ശതികം) 
രാമീനാാട്ടം നാിര്മീി�തി്. ഇതി് പിന്നീട് കഥക
ളംിയായി വികസിച്ചു. ന്റെകാട്ടാരക്കര തിമ്പുരാ
ന്റെ� സ് മീാരകമീായി പുരാവസ്തു വകുപ്പാിന്കീ
ഴില് ഇവിന്റെട ഒരു മീൂസിയമുണ്ട്്. 

സ്ഥിലാംനാാമീപ്പാിറവി: ഇളംയിടത്തു സവരൂ 

പത്ത്ിന്റെ� ന്റെകാട്ടാരത്ത്ിനു ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥിലാംം 
ന്റെ ക ാ ട്ട ാര ക്കരയ ായ തു  സ വ ാ ഭ ാ വ ി ക ം .  
ഇ വ ി ട ന്റെ ത്ത്  മീ ഹ ാ നോ ദീ വ ര്  നോ ക്ഷ്യ ത്ര
ത്ത്ിന്റെലാം നോരഖകള് ഇതിിനു ന്റെതിളംിവാണ്. 
നോകാശാ�ാരം (ഖജ്നാാവ് ), നോകാഷ്ഠിാ�ാരം 
(ധാനായസംഭരണസ്ഥിലാംം) എംന്നിവ നോകാട്ടാ
കാരമീായും ന്റെകാട്ടകാരമീായും ന്റെകാട്ടാരം 
ആയും പരിണമീിച്ചു എംന്നും അഭിപ്രിായമുണ്ട്്. 

ആയ് രാജ്ാക്കന്മീാരുന്റെട ഭരണത്ത്ിലാംി
രുന്ന കടനോലാംാരനാ�രങ്ങളംില് ഉള്ന്റെപ്പാട്ടിരു
ന്ന ‘എംലാംനോങ്ക്ാണ്’ ആന്റെണന്ന് അഭൂഹിക്ക
ന്റെപ്പാടുംന്നു. പ്ലിനാി സൂചിപ്പാിക്കുന്ന ന്റെകാട്ടനാാര 
കുരുളംക് വയാപാരത്ത്ിനു പ്രിസിദ്ധമീായിരു
ന്ന ന്റെകാട്ടാരക്കരയാകാന്റെമീന്ന് ചരിത്രകാര
നാായ ന്റെക.പി.പത്മനാാഭനോമീനോനാാന് പറയുന്നു. 
ഇന്റെതില്ലാാം കണക്കിന്റെലാംടുംക്കുനോ�ാള് അഷി് ട
മുടിക്കായല് ഇന്നന്റെത്ത് ന്റെകാട്ടാരക്കര 
വന്റെര വയാപി�ിരുന്നിനോല്ലാ എംന്നു സംശയി
ക്കണം.                                                            1 

 റ്റോഡിോ. �ിളക്കുെി �ോറ്റോജന്ദ്രൻ
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ടെകാട്ടാരക്കാര



ഒരു ഭാഷിയുന്റെട ഘടനാാപരവുംം പ്രിനോയാ�
പരവുംമീായ നാിയമീങ്ങളംാണ് വയാകരണം. 

സംസ്കൃത്ത്ില് ശിക്ഷ്യകല്പ്പാം, നാിരുക്തിം, 
�ന്ദ്യംസ്സി്, വയാകരണം, നോജ്യാതിിഷിം എംന്നി
ങ്ങന്റെനാ ആറു ശാസ്ത്രീങ്ങളുംണ്ട്്. അദ്ധയയനാ
നോവളംയില് പഠിതിാവിനാ് വഴി ന്റെതിറ്റിനോപ്പാാ
കാതിിരിക്കുന്നതിിനും ശരിയായ  ദീിശയില് 
മുനോന്നറുന്നതിിനുമുള്ള അപഗ്രാഥനാ നാിയമീ
ങ്ങളംാണിവ. പദീവയാകയങ്ങളുംന്റെട ഘടനാ, 
കര്ത്തൃ-കര്മ്മാക്രിയകളുംന്റെട പാരസ്പരയം 
തുടങ്ങിയ കാരയങ്ങളംാണ് വയാകരണത്ത്ില് 
വിവരിക്കുന്നതി്. പാണിനാിയാണ് സംസ്കൃതി
ത്ത്ിന്റെലാം സൈവയാകരണന്മീാരില് അഗ്രാ
�ണയന്. മീലാംയാളംഭാഷിയ്ക്കും സ�ന്നമീായ 
വയാകരണ ഗ്രാന്ഥനോശഖരമുണ്ട്്. മീലാംയാളം
ത്ത്ിന്റെലാം ഏറ്റവുംം വിഖയാതിമീായ വയാകരണ
ഗ്രാന്ഥം നോകരളംപാണിനാീയം (1896) ആണ്. 
നോകരളംപാണിനാി എംന്ന് പിന്നീട് വിഖയാതി
നാായ എം.ആര്.രാജ്രാജ്വര്മ്മായാണ് ഈ 
ഗ്രാന്ഥത്ത്ിന്റെ� കര്ത്ത്ാവ്. 1917-ല് ഇതിിന്റെ� 
പരിഷ്കരി� പതിിപ്പു വന്നു. പിന്നീട് നാിരവധി 
പതിിപ്പുകള് ഇറങ്ങിയ നോകരളം പാണിനാീ
യന്റെത്ത് അതിിശയിക്കാന് കഴിയുന്ന ഒരു 
ഗ്രാന്ഥം ഇത്രകാലാംം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട്ായി
ട്ടില്ലാ എംന്നതി് അതിിന്റെ� നോമീന്മീയും പ്രിനോയാ
ജ്നാവുംം വിളംംബരം  ന്റെചയ്യുന്നു.

ചരിത്രപശ്ചാാത്ത്ലാംത്ത്ില് പ്രിധാനാ
ന്റെപ്പാട്ട മീലാംയാളം ഭാഷിാ വയാകരണ ഗ്രാന്ഥ
ങ്ങന്റെളംപ്പാറ്റി സൂചിപ്പാിക്കാം. പതിിനാാലാംാം 
നൂറ്റാണ്ട്ില് വിരചിതിമീായ  'ലാംീലാംാതിിലാംകം' 
ആണ് മീലാംയാളംത്ത്ിന്റെലാം ആദീയന്റെത്ത് വയാക

രണഗ്രാന്ഥം. സംസ്കൃതിത്ത്ിലാംാണ് ഇതി് രചി
�ിട്ടുള്ളതി്. ഗ്രാന്ഥകാരന് ആന്റെരന്നറിയുന്നില്ലാ. 
മീലാംയാളം സാഹിതിയത്ത്ിന്റെ� ഉദീയം മുതില് 
രണ്ട്് വഴിക്കാണ് അതിിന്റെ� വികാസം 
ഉണ്ട്ായിട്ടുള്ളതി്. മീലാംനാാട്ടുപഴക്കം സംസ്കൃ
തിവുംമീായി നോചര്ന്നുണ്ട്ായ മീണിപ്രിവാളംവുംം 

തിമീിഴുംമീായി നോചര്ന്നുണ്ട്ായ പാട്ടും മീണിപ്രി
വാളംം, പാട്ട് എംന്നിവയ്ക്ക്് 'ലാംീലാംാതിിലാംക'ത്ത്ില് 
ലാംക്ഷ്യണം പറയുന്നുണ്ട്്. 'ഭാഷിാ സംസ്കൃതി 
നോയാനോ�ാ മീണിപ്രിവാളംം' എംന്നും 'ദ്ര്യാവിഡാ 
സംഘാതിാക്ഷ്യരനാിബന്ധിന്റെമീതുകര്മീാനാവൃ
ത്ത്വിനോശഷിം പാട്ടു് എംന്നുമീാണ് ആ ലാംക്ഷ്യ

പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് | ഏപ്രിില് 202238
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ഭാഷിാനാിയമിമിാണു വയാകരണം
 റ്റോഡിോ. എഴുമാറ്റൂര് �ോജ�ോജ�ര്മ്മാ

മലയാാളംം അംടിശേച്ച്ല്പ്പ്ിശേക്കാണ്ടതില്ല, സവയാം സവീകരിശേക്കാണ്ടതിാണ്.



ണങ്ങള്. ഭാഷിയുന്റെടയും സംസ്കൃതിത്ത്ിന്റെ�
യും നോയാ�മീാണ് മീണിപ്രിവാളംം. ദ്ര്യാവിഡാം 
എംന്നാല് തിമീിഴ്. എംതുക, നോമീാനാ എംന്നിവ 
വൃത്ത്വിനോശഷിങ്ങളംാണ് .  തിമീ ിഴ ിലുള്ള 
അക്ഷ്യരങ്ങനോളംാടുംകൂടിയതും എംതുക, നോമീാനാ 
എംന്നീ വൃത്ത്വിനോശഷിങ്ങനോളംാടുംകൂടിയതുമീായ 
രചനായാണ് പാട്ട് എംന്നര്ത്ഥ്യം. (പാട്ടിന്റെനാപ്പാ
റ്റിയും മീണിപ്രിവാളംന്റെത്ത്പ്പാറ്റിയും അവയിന്റെലാം 
കൃതിികന്റെളംപ്പാറ്റിയും പിന്നീട് പ്രിതിിപാദീിക്കാം). 
ഭാഷിാസന്ധിികള്, കാവയഗുണങ്ങള്, കാവയ
നോദീാഷിങ്ങള് എംന്നിവന്റെയപ്പാറ്റിയും 'ലാംീലാംാ
തിിലാംക'ത്ത്ില് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്്.

മീതിപ്രിചാരണാര്ത്ഥ്യം ഇവിന്റെട എംത്ത്ിയ 
വിനോദീശമീിഷിണറിമീാര് രചി� വയാകര
ണഗ്രാന്ഥങ്ങളംാണ് പതിിന്റെനാട്ടാം ശതികം 
മുതില് കുന്റെറക്കാലാംനോത്ത്ക്കു കാണുന്നതി്. 
ലാംാറ്റിനാിലും ഇംഗ്ലീീഷിിലും അവര്ക്കു നോവണ്ട്ി 
രചി� മീലാംയാളം ഗ്രാന്ഥങ്ങളംാണവ. സാധാ
രണക്കാരുന്റെട ഭാഷിന്റെയ നാീചഭാഷിന്റെയന്നും 
ഉയര്ന്ന തിലാംത്ത്ിലുള്ളവരുന്റെട ഭാഷിന്റെയ 
ഉ�ഭാഷി എംന്നും അവര് വിളംിക്കുന്നു. മീിഷി
ണറിമീാര് രചി� വയാകരണഗ്രാന്ഥങ്ങളംില് 
ആദീയനോത്ത്തി് ഇറ്റലാംിക്കാരനാായ ബിഷിപ്പാ് 
ആഞ്ജനോലാംാസ് ഫ്രംാന്സിസ് 1717-ല് രചി� 
'ഗ്രാമീാറ്റിക് ലാംിംന്റെ�വ'  എംന്നാരംഭിക്കുന്ന 
ദീീര്ഘമീായ നോപനോരാടുംകൂടിയ കൃതിിയാണ്. വയ
വഹാരഭാഷിയുന്റെട വയാകരണം എംന്നാണിതി് 
അറിയന്റെപ്പാടുംന്നതി്. വരാപ്പുഴ കര്മ്മാലാംീത്ത്ാ 
ആശ്രമീത്ത്ിന്റെലാം അം�മീായിരുന്ന ൈമീ� ് 
പാതിിരി എംഴുംതിിയ 'ആല്ഫബത്തും ഗ്രാ
നോന്ഥാനാിനോക്കാ മീലാംബാറിക്കം സിനോവ സംസ്കൃ
നോതിാനാിക്കം' (1772) ആണ് അടുംത്ത് ഗ്രാന്ഥം. 
മീലാംയാളംം എംഴുംത്ത്ിന്റെനാപ്പാറ്റി പറയുനോ�ാള് 
പനാ ഓലാം, എംഴുംത്ത്ാണി എംന്നീ പദീങ്ങള് 
ഇതിില് പറയുന്നു. അര്നോണാസ് പാതിിരി 
രചി� ഗ്രാന്ഥമീാണ് 'ഗ്രാന്ഥഭാഷിയുന്റെട വയാക 
രണം (1781).

ഇംഗ്ലീീഷിില് എംഴുംതിിയ ആദീയന്റെത്ത് 
മീലാംയാളം വയാകരണഗ്രാന്ഥം നോറാബര്ട്ട് �മ്മാ
ണ്ട്ിന്റെ� 'ഗ്രാാമീര് ഓഫ് ദീ മീലാംബാര് ലാംാംനോ�വജ്് ' 
(1799) ആണ്. മീലാംയാളം ലാംിപിയില് ധാരാളംം 
പദീങ്ങള് ഈ ഗ്രാന്ഥത്ത്ില് നാല്കിയിട്ടുണ്ട്്. 
സംസ്കൃതിത്ത്ിന്റെലാംനോപ്പാാന്റെലാം 16 സവരങ്ങളുംം 
35 വയഞ്ജനാങ്ങളുംം നോചര്ത്ത്് 51 അക്ഷ്യര
ങ്ങള് മീലാംയാളംത്ത്ിലുന്റെണ്ട്ന്ന് ഗ്രാന്ഥത്ത്ില് 
പറയുന്നുണ്ട്്. എംഫ്.സ്പ്രിിങ്് 1890-ല് 'ഒ�ട്ട് 
സൈലാംന്സ് ഒഫ് എം ഗ്രാാമീര് ഓഫ് ദീ മീലാംയാളംം 
ലാംാംനോ�വജ്് ' രചിച്ചു. നോജ്ാസഫ് പിറ്റിന്റെ� 'എം 
ഗ്രാാമീര് ഓഫ് ദീ മീലാംയാളംം ലാംാംനോ�വജ്് ' (1841) 
എംന്ന ഗ്രാന്ഥത്ത്ില് 55 അക്ഷ്യരങ്ങന്റെളംപ്പാറ്റി 
പ്രിതിിപാദീിക്കുന്നു. മീലാംയാളംികന്റെളംക്കൂടി ലാംക്ഷ്യയ

മീിട്ട് മീിഷിണറിമീാര് രചി� 
വയാകരണഗ്രാന്ഥങ്ങളംില് 
ഏറ്റവുംം ശ്രനോദ്ധയമീായതി് 
ന്റെഹര്മീന് ഗുണ്ട്ര്ട്ട് 1851-
ല് എംഴുംതിിയ മീലാംയാളം 
ഭാഷിാ വയാകരണം ആണ്. 
ഇതിിന്റെ� പൂര്ണ്ണരൂപം പുറ
ത്തുവന്നതി് 1860-ല് ആണ്. 
ഇതുവന്റെരയുള്ള വയാകരണ
ഗ്രാന്ഥങ്ങളംില്നാിന്റെന്നല്ലാാം 
വയതിയസ്തമീായി ഭാഷിന്റെയ 
ശാസ്ത്രീീയമീായി  അപഗ്രാ
ഥ നാ ത്ത് ി നാ ്  ഗു ണ്ട് ര് ട്ട ് 
വിനോധയമീാക്കുന്നു. ദ്ര്യാവി
ഡാഭാഷിാകുടുംംബത്ത്ിന്റെലാം 
ഭാഷികളുംന്റെട തിാരതിമീയപ
ഠനാം നാടത്ത്ി നോറാബര്ട്ട് 
കാര്ഡാവല് 1856-ല് രചി� 
'ദ്ര്യാവ ിഡാ ഭാഷികളുംന്റെട 
തിാരതിമീയവയാകരണം ' .  
('എം ക�ാരറ്റീവ് ഗ്രാാമീര് 
ഒാഫ് �ാവീഡാിയന്സ് 
ഒഫ് സ�ത്ത്് ഇന്ഡായന് ഫാമീിലാംി ഒാഫ് 
ലാംാംനോ�വജ്് എംന്ന് പൂര്ണനാാമീം) ഭാഷിാപഠനാ
ന്റെത്ത് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോപാട്ടു ന്റെകാണ്ടുനോപായി. 
ഗുണ്ട്ര്ട്ട് നോചാനോദീയാത്ത്രരൂപത്ത്ില് സ്കൂള് 
വിദീ യാര്ത്ഥ്യികള്ക്കുനോവണ്ട്ി എംഴുംതിിയ 
'എം കയാറ്റക്കിസം ഒഫ് മീലാംയാളംം ഗ്രാാമീര്' 
(1860), �ാര്ത്തുനോവറ്റ് സായിപ്പാ് എംഴുംതിിയ 
'എംസ്സിന്ഷിയല്സ് ഒഫ് മീലാംയാളംം ഗ്രാാമീര് 
ന്റെഡാഡാൂസ്ഡാ് ഫ്രംം ദീ ന്റെസ�ന്സ് ' (1867) 
തുടങ്ങിയവയും പരാമീര്ശമീര്ഹിക്കുന്നു.

ഒരു മീലാംയാളംി മീലാംയാളംികള്ക്കുനോവ
ണ്ട്ി മീലാംയാളംത്ത്ില് എംഴുംതിിയ ആദീയന്റെത്ത് 
വയാകരണം നോജ്ാര്ജ്് മീാത്ത്ന് രചി� 
മീലാംയാഴ്മയുന്റെട വയാകരണം (1851) ആണ്. 
സൈവക്കത്ത്് പാച്ചുമൂത്ത്തി് നോചാനോദീയാത്ത്ര 
രൂപത്ത്ില് എംഴുംതിിയ 'മീലാംയാളം ഭാഷിാ 
വയാകരണം' 1876-ല് പുറത്തുവന്നു. 1878-ല് 
നോകാവുംണ്ണി ന്റെനാടുംങ്ങാടി രചി� ഗ്രാന്ഥമീാണ് 
'നോകരളം ക�മുദീി'. ഇതിിന്റെനാത്തുടര്ന്നാണ് 
'നോകരളംപാണിനാീയം' എംന്ന ഗ്രാന്ഥത്ത്ിന്റെ� 
പിറവി (1896-1917). ഇത്രയും സമീഗ്രാവുംം 
സര് വ്വതിലാംസ്പര്ശിയും അപഗ്രാഥനാസവഭാവം 
പുലാംര്ത്തുന്നതുമീായ മീന്റെറ്റാരു വയാകരണ
ഗ്രാന്ഥം മീലാംയാളംത്ത്ിലാംില്ലാ. എം.ആറിന്റെ� 
'ശബ്ദനോശാധിനാി' (1902), എംം.നോശഷി�ി
രിപ്രിഭുവിന്റെ� 'വയാകരണമീിത്രം' (1904), 
എം.ആറിന്റെ� 'പ്രിഥമീ വയാകരണം' (1905), 
'മീദ്ധയമീവയാകരണം', (1907), സാഹിതിയസാ
ഹയം (1911), സാഹിതിയപഞ്ചാനാന് പി.ന്റെക.

നാാരായണപിള്ളയുന്റെട 'പ്രിനോയാ�ദീീപിക' 
(1935), 'ലാംഘുവയാകരണം',(1937), 'വയാകര
ണപ്രിനോവശിക' (1937), കുട്ടിക്കൃഷ്ണമീാരാരുന്റെട 
'ഭാഷിാ പരിചയം' (1942), നോഡാാ.ന്റെക.നോ�ാദീ
വര്മ്മായുന്റെട 'നോകരളംഭാഷിാവിജ്ഞാാനാീയം' 
(1951) ,  ശൂരനാാട്ടു കുഞ്ഞന്പിള്ളയുന്റെട 
'ഭാഷിാദീീപിക' (ഒന്നാം ഭാ�ം, 1954), ജ്ി.
ശങ്ക്രക്കുറുപ്പാിന്റെ� 'ഭാഷിാദീീപിക' (രണ്ട്ാം 
ഭാ�ം, 1955), ന്റെപ്രിാഫ.സി.എംല്.ആ�ണി 
രചി� 'നോകരളംപാണിനാീയഭാഷിയം' (1973), 
നോജ്ാണ് കുന്നപ്പാള്ളിയുന്റെട 'ശബ്ദസ�ഭ�ം' 
(1976),  ന്റെക.സുകുമീാരപിള്ള എംഴുംതിിയ 
'സൈകരളംീശബ്ദാനുശാസനാം' (1980), സി.വി.
വാസുനോദീവഭട്ടതിിരി രചി� 'അഭിനാവമീലാംയാളം 
വയാകരണം' (1989),ന്റെപ്രിാഫ.നോ�ാപിക്കുട്ട
ന്റെ� മീലാംയാളം വയാകരണം (1989), ന്റെപ്രിാഫ.
നോ�ാപിക്കുട്ടന്റെ� മീലാംയാളം വയാകരണം 
(2002), നോഡാാ.ഇ.വി.എംന്.നാമ്പൂതിിരിയുന്റെട 
'നോകരളം ഭാഷിാ വയാകരണം' തുടങ്ങി നാിരവധി 
ഗ്രാന്ഥങ്ങള് ഈ ശാഖന്റെയ സ�ന്നമീാക്കി.

മീലാംയാളംത്ത്ിന്റെലാം വയാകരണഗ്രാന്ഥങ്ങ
ളുംന്റെട ബാഹുലാംയം എംന്താണു കാണിക്കുന്നതി്? 
ആ ഭാഷിയുന്റെട അതിിവിപുലാംമീായ സാഹിതിയ
സ�ത്തും ഭാഷിയുന്റെട പ്രിനോയാ�വിനോശഷിങ്ങ
ളുംമീാണ്. കൃതിികള് ഉണ്ട്ായിക്കഴിഞ്ഞാണ് 
നാിയമീവയവസ്ഥികള് നോക്രാഡാീകരിച്ചുള്ള വയാ
കരണഗ്രാന്ഥങ്ങള് ഉണ്ട്ാകുന്നതി്. നാമുക്ക് 
സാഹിതിയത്ത്ിന്റെ� ശാദീവലാംഭൂവിനോലാംക്ക് പിന്നീ 
ട് സഞ്ചരിക്കാം.                                          1 
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ഞാങ്ങളുംം കൃഷിിയിനോലാംക്ക് ' സംസ്ഥിാനാ 
സര്ക്കാരിന്റെ� കാര്ഷിിക കര്മ്മാപ

ദ്ധതിിയുന്റെട അഥവാ പദ്ധതിി എംന്നതിിനോനാ
ക്കാള് ഉചിതിം കാര്ഷിിക കര്മ്മാ ദീ�തിയം 
എംന്ന് പറയുന്നതിാകും. വിശപ്പാകറ്റാന് 
അയല് നാാടുംകന്റെളം ആശ്രയിക്കാന്റെതി പട്ടി
ണിയില്ലാാന്റെതി ഭക്ഷ്യയഭദ്ര്യതി ഉറപ്പാാക്കുവാന് 
നോകരളംീയ സമൂഹത്ത്ിനു മുന്നില് സര്ക്കാര് 
മുനോന്നാട്ടു വ�ിട്ടുള്ള ഈ ദീ�തിയത്ത്ിന്റെ� പ്രിാ
ധാനായന്റെത്ത് ഒരു പഴന്റെമീാഴിയിലൂന്റെട പണ്ടു
പനോണ്ട് നാമ്മുന്റെട കാരണവന്മാര് പറഞ്ഞു 
വ�ിരിക്കുകയാണ്. "ന്റെകാന്ന പൂക്കുനോ�ാള് 

ഉറങ്ങിയാല്, മീരുതു പൂക്കുനോ�ാള് പട്ടിണി" 
എംന്ന പഴന്റെമീാഴി എംത്ര അര്ത്ഥ്യവത്തും 
ചിനോന്താ�ീപകവുംമീാണ്. ന്റെകാന്നപൂക്കുന്ന 
നോമീടമീാസക്കാലാംം നാിലാംമുഴുംതി് പരുവന്റെപ്പാടുംത്ത്ി 
ആദീയചാലാംിട്ട് വിത്ത്ിടുംന്നതിിനാായി 'വിത്തും 
സൈകനോക്കാട്ടു'മീായി കര്ഷികര് പാടനോത്ത്
ക്കിറങ്ങുന്ന കാലാംമീാണ്. കൃഷിിപ്പാണികളംില് 
വയാപൃതിരാനോകണ്ട് ഈ സമീയത്ത്് കൃഷിി 
കാരയങ്ങളംില് ശ്രദ്ധിക്കാന്റെതി അലാംസമീായി
രുന്നാല് പിന്നാന്റെലാം വരുന്ന കര്ക്കിടക
ത്ത്ിന്റെലാം ക്ഷ്യാമീകാലാംത്ത്് പട്ടിണി കിടനോക്ക
ണ്ട്ി വരുന്റെമീന്നുള്ള കൃതിയമീായ ഓര്മ്മാന്റെപ്പാടും 

ത്ത്ലാംാണീ പഴന്റെമീാഴി. രണ്ടു വയതിയസ്ത ഇനാം 
മീരങ്ങന്റെളം നാിരീക്ഷ്യിച്ചു ന്റെകാണ്ട്ാണ് മീണ്ണിന്റെ� 
മീനാസ്സി് ന്റെതിാട്ടറിയുന്ന പ്രികൃതിിയുന്റെട മീര്മ്മാമീ
റിയുന്ന പൂര്വ്വീകരായ കൃഷിിക്കാര് ഏന്റെറ 
പ്രിസക്തിമീായ ഈ പഴന്റെമീാഴി രൂപന്റെപ്പാടും
ത്ത്ിയതി്. നോമീട മീാസത്ത്ില് പൂവിട്ട് സവര്ണ്ണ
വര്ണ്ണം ചൂടി നാില്ക്കുന്ന 'കണിന്റെക്കാന്ന' 
എംന്ന സ�ല്സമൃദ്ധിയുന്റെട പ്രിതിീകമീായ 
വൃക്ഷ്യന്റെത്ത് പഞ്ഞമീാസമീായ കര്ക്കിടക
ത്ത്ില് പൂവിടുംന്ന 'മീരുതി് ' എംന്ന മീന്റെറ്റാരു 
വൃക്ഷ്യവുംമീായി തിാരതിമീയം ന്റെചയ്ത്ിരിക്കുകയാ
ണ.്   

"ടെകാന്ന പൂക്കുനോ�ാള് ഉറങ്ങിയാല് 
മിരുതു പൂക്കുനോ�ാള് പട്ടിണി "



പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് |  ഏപ്രിില് 2022 41

ഋ തു ക്ക ള്  ദീ ി ശ ാ സൂ ച ക ങ്ങ ളം ാ ണ ് 
അവ സസയജ്ാലാംങ്ങളംില് വരുത്തുന്ന 
കാലാംാനുസാരിയായ മീാറ്റങ്ങള് മീനുഷിയനാ് 
പണ്ടുപനോണ്ട് പാഠങ്ങളംാണ്. സസയങ്ങള് 
പൂവിടുംനോ�ാഴുംം ഇലാംന്റെകാഴിയുനോ�ാഴുംം തിളംി
രിടുംനോ�ാഴുംന്റെമീല്ലാാം ഓനോരാ ജ്ീവിതി സന്ദ്യംര്ഭ
ങ്ങളംിനോലാംക്ക് നാാം കടക്കുകയാണ്. അതു
ന്റെകാണ്ടുതിന്റെന്ന ന്റെകാന്ന പൂക്കുനോ�ാളുംറങ്ങി
യാല് മീരുതു പൂക്കുനോ�ാള് പട്ടിണി എംന്ന 
പഴന്റെമീാഴിനോയയും ഈ പശ്ചാാത്ത്ലാംത്ത്ില് 
നോവണം വിശകലാംനാം ന്റെചനോയ്യാണ്ട്തി്. ഇതിാ 
ഇവിന്റെടയാണ് കണിന്റെക്കാന്നയും മീരുതും 
തിമ്മാില് ബന്ധിന്റെപ്പാടുംത്ത്ി ഉദീാത്ത്മീായ 
ഒരു സനോന്ദ്യംശം നാമ്മുന്റെട കാരണവന്മാര് 
രൂപന്റെപ്പാടുംത്ത്ിന്റെയടുംത്തു നാമുക്ക് മുന്നിനോലാം
ക്ക് ന്റെവ�ിരിക്കുന്നതി്. സമീയനാിഷ്ഠിയുന്റെടയും 
കാലാംനോബാധത്ത്ിന്റെ�യും കാരയത്ത്ില് ഏന്റെറ 
ശ്രനോദ്ധയമീായ സ്ഥിാനാമീാണ് നോമീടമീാസത്ത്ി
ന്റെ� വരവറിയിച്ചുന്റെകാണ്ട്് മീഞ്ഞപ്പാട്ടുപ്പുതിച്ചു 
പൂത്തുലാംയുന്ന കണിന്റെക്കാന്നയ്ക്ക്്. പനോക്ഷ്യ നോമീട 
വിഷുവിന്റെ� വരവ് വിളംി�റിയി�് കൃതിയമീായി 
പൂവിട്ടിരുന്ന ന്റെകാന്ന ഇനോപ്പാാള് കാലാംം ന്റെതിറ്റി 
ഏതുകാലാംത്തും പൂക്കുന്നതി് നാാം കാണുന്നു. 
കാലാംാവസ്ഥിാ മീാറ്റത്ത്ിന്റെ� പ്രിതിിഫലാംനാം 
കണിന്റെക്കാന്നയുന്റെട പൂക്കാലാംന്റെത്ത്യും 
ബാധി�ിരിക്കുന്നു.

അരിയും പ�ക്കറിയും മുട്ടയും നോകാഴിയിറ
�ിയും പാലും തുടങ്ങി ആഹാരാവശയത്ത്ിനാ് 
നോവണ്ട് എംന്തിനും അയല് നാാടുംകളംിനോലാംക്ക് 
കണ്ണുംം നാട്ടിരിക്കുന്ന നാമുക്ക് ഈ അനായാ
ശ്രയതിവത്ത്ിനാ് തിടയിടുംവാന് കഴിയുനോമീാ? 
നാമുക്കാവശയമീായതിിന്റെ� പകുതിിന്റെയങ്ക്ിലും 
നാമ്മുന്റെട അധവാനാത്ത്ിലൂന്റെട സവന്തം മീണ്ണില് 
വിളംയിന്റെ�ടുംക്കാന് കഴിയുനോമീാ?  ഈ 




ഋതുംക്കാള് 

�ി�ാസൂ�കങ്ങളംാണ് 
അംവാ സസയജ്ാലങ്ങളംില് 

വാരുംത്തുന്ന് കാലാനുസാരിയാായാ 
മാറ്റിങ്ങള് മനുഷയന് 

�ണ്ടു�ശേണ്ട �ാഠങ്ങളംാണ്. 

പഴന്റെഞ്ചാല്ലാിന്റെ� സാരവുംം ഇതുതിന്റെന്നയാണ്. 
വിനോശഷിി�് നോകാവിഡാാനാന്തര കാലാംത്ത്് 
നോലാംാകം നോനാരിടുംന്ന വലാംിയ പ്രിതിിസന്ധിികളംി
ന്റെലാംാന്ന് രൂക്ഷ്യമീായ ഭക്ഷ്യയക്ഷ്യാമീമീായിരിക്കു
ന്റെമീന്ന് നോലാംാക ഭക്ഷ്യയ കാര്ഷിിക സംഘടനാ 
മുന്നറിയിപ്പാ് നാല്കുന്നതി് നാാം മീറന്നുകൂടാ. 
'പനോണ്ട് ദുര്ബലാം പിന്റെന്ന �ര്ഭിണി' കൂന്റെട 
ഭൂതിാനോവശവുംം കൂടിയായനോലാംാ? ഇതിാണ് 
ഭനോക്ഷ്യയാതിപ്്പാന്നങ്ങളുംന്റെട കാരയത്ത്ില് നാമ്മുന്റെട 
അവസ്ഥി എംന്നകാരയം നാാം മീറന്നുകൂടാ. 
മീാത്രമീല്ലാ കൃഷിി എംന്നതി് നോകവലാംം ഉല്പ്പാാദീനാ 
പ്രിക്രിയ മീാത്രമീല്ലാ, ഇന്ന് നാാം നോനാരിടുംന്ന 
ഒനോട്ടന്റെറ പ്രിശ്നങ്ങള്ക്കുള്ള സുസ്ഥിിരമീായ 

പരിഹാരം കൃഷിിയിനോലാംക്കുള്ള മീടക്കമീാണ്. 
പരിസ്ഥിിതിി പ്രിശ്നങ്ങള്ക്കും ആനോരാ�യ പരി
രക്ഷ്യയ്ക്കും മീാലാംിനായനാിര്മ്മാാര്ജ്ജിനാത്ത്ിനും 
സാ�ത്ത്ിക വളംര്�യ്ക്കുന്റെമീല്ലാാം കൃഷിിയുന്റെട 
പുനാരുജ്ജിീവനാം കൂടിനോയതിീരൂ.

കൃഷിിന്റെയ സംബന്ധിി� മീഹാത്മജ്ി
യുന്റെട ദീര്ശനാവുംം ഇതുതിന്റെന്നയായിരുന്നു. 
"വീടിനുപുറത്ത്് ഔനോദീയാ�ിക ജ്ീവിതിത്ത്ില് 
നാമ്മാള് ആരുമീാകന്റെട്ട, നോഡാാക്ടനോറാ, എംന്ജ്ി
നാീയനോറാ, ന്റെപ്രിാഫസനോറാ, ഐ.എം.എംസ് 
ഉനോദീയാ�സ്ഥിനോനാാ, എംം.പിനോയാ, എംം.എംല്.
എംനോയാ ആരു തിന്റെന്നയായാലും വീട്ടില് 
തിിരിന്റെ�ത്ത്ിയാല് ഒരു മീണിക്കൂര് സമീയം 
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വീക്ഷ്യണവുംം സമീാനാതികളുംള്ളതിാണ് . 
ആഹാരകാരയത്ത്ിലുള്ള അനായാശ്രയതിവം 
ഒഴിവാക്കണന്റെമീങ്ക്ില് എംല്ലാാ വീടുംകളംിലും 
കൃഷിി തിിരിച്ചുവരണം. വീടാകന്റെട്ട, ഓഫീ
സ്സുകളംാകന്റെട്ട, സ്കൂള്-നോകാളംജ്് വളംപ്പുകളംാക
ന്റെട്ട, ആരാധനാാലാംയങ്ങളുംന്റെട ഒഴിഞ്ഞു കിട
ക്കുന്ന പരിസരമീാകന്റെട്ട അവിന്റെടന്റെയല്ലാാം 
കൃഷിിയുന്റെട പ�പ്പും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ട്ാകണം. 
തിരിശുരഹിതി നോകരളംം സ�ല് സമൃദ്ധ 
നോകരളംം എംന്നതിാകണം ഓനോരാ മീലാംയാളംി
യുന്റെടയും കാഴ്ചപ്പാാട്.

 

പഞ്ചായത്ത്് രാജ് ്  മീാസികയി 
നോലാംക്കുള്ള നോലാംഖനാങ്ങളുംം കത്തുകളുംം 
prmdp2020@gmail .com എംന്ന 
ഇ-ന്റെമീയില് വിലാംാസത്ത്ില് അയനോക്ക
ണ്ട്തിാണ്.

വൃത്ത്ിയുംള്ള ജലാംോശയങ്ങള്ക്കോയി 
യെതിളി�ീയെ�ോഴുകും ��റ്റോ��ളം എന്ന 
റ്റോപാ�ിൽ പ്രാസ്ിദ്ധീ��ിച്ച് ��ര്റ്റോസ്റ്റാോറിി 
അതിയന്തിം ആ�ര്ഷി�മാോയി. �ോലാം�ര്ഷിം 
പാ െ ി � ോ തി ി ലാം ി ൽ  എ ത്ത് ി � ി ൽ ക്കു ന്ന 
സ്ോഹ്യചി�യത്ത്ിൽ �മ്മുയെെ പുഴി�ളിലുംം 
റ്റോതിോടു�ളിലുംം ജലാംോശയങ്ങളിലുംം മാോലാംി�യം 
അെിഞ്ഞുകൂെി സുഗമാമാോയ �ീയെ�ോഴുക്ക് 
അസ്ോധായമാോകുന്നതി് ഒഴിി�ോക്കുന്നതിി�ോയി 
മാോലാംി�യങ്ങള് �ീക്കം യെചിയ്തുയെ�ോണ്ടു ജലാംോ
ശയങ്ങള് ശുചിീ��ിക്കു� എന്ന ലാംക്ഷ്യയ
റ്റോത്ത്ോയെെ സ്ര്ക്കോര് ആ�ിഷ്ക�ിച്ചു �െപ്പിിലാംോ
ക്കിയിട്ടുള്ള യെതിളി�ീയെ�ോഴു�ം ��റ്റോ��ളം 
എന്ന �ോമ്പയിയെ� ലാംക്ഷ്യയങ്ങയെള അടു

ത്ത്റിിയുംന്നതിി�് സ്ഹ്യോയ��മാോയിരുന്നു 
റ്റോലാംഖ�ം. യെതിളി�ീയെ�ോഴുകും ��റ്റോ��ളം 
എന്ന ജലാംശുചിിതിംയജ്ഞംം റ്റോ��ളത്ത്ിയെലാം 
�ി�ിധാ ഗ്രാോമാപാഞ്ചോയത്തു�ളിൽ �െപ്പിിലാംോ
ക്കിയതി് സ്ംബിന്ധിിച്ച് �ോര്ത്ത്�ള് �ളയെ� 
മാറ്റോ�ോഹ്യ�വുംം പ്രാറ്റോചിോദി���വുംമാോയെണംന്ന് 
പാറിയയെട്ട അറ്റോതിോയെെോപ്പിം തിയെന്ന എടുത്തു
പാറിറ്റോയണ്ട് മായെ�ോരു സ്ംഗതിി െി റ്റോലാംഖ�
റ്റോത്ത്ോയെെോപ്പിം റ്റോചിര്ത്ത്ിട്ടുള്ള ചിിത്രങ്ങളുംയെെ 
മാറ്റോ�ോഹ്യോ�ിതിയോണം്. ജലാംറ്റോ�ോതിസ്സു�ള് 
മാലാംി�ീ��ക്കയെപ്പിടുന്നതി് എങ്ങയെ�, ജലാംമാ
ലാംീ�ീ��ണംം മൂലാംമുണ്ട്ോകുന്ന പ്രാതിയോഘാോ
തിങ്ങള് എയെന്തിോയെക്ക, ഇതിിനുള്ള പാ�ി
ഹ്യോ�മാോര്ഗ്ഗങ്ങള് എയെന്തിോയെക്ക, ഇതുമാോയി 
ബിന്ധിയെപ്പിട്ട പാൗ�ന്മാോരുയെെ �െമാ�ള്, 
ജലാംറ്റോ�തിസ്സു�ള് മാലാംി�മാോക്കുന്നതിിനുള്ള 
ശിക്ഷ്യ�ള് എയെന്തിോയെക്ക എന്നി�യെയല്ലാോം 
ലാംളിതിമാോയി �ിശദിീ��ിക്കുന്നതിി�് പ്രാസ്തുതി 
റ്റോലാംഖ�ത്ത്ിലൂയെെ സ്ോധാിച്ച്ിട്ടുണ്ട്്. ��ിതിോ
ദിി�ത്ത്ിൽ �ിറിസ്ോന്നിദ്ധയമാോയ സ്ത്രീീ�ത്ന

ങ്ങള് എന്ന റ്റോപാ�ിൽ ശ്രീമാതിി ശി�ബിിന്ദു 
പ്രാസ്ിദ്ധീ��ിച്ച് റ്റോലാംഖ�ം �ി�ിധാ പ്രാ� 
ര്ത്ത്�റ്റോമാഖലാം�ളിൽ ��ിതി�ള് സൈ��
�ിച്ച്ിട്ടുള്ള സ്മാോ�തി�ളില്ലാോത്ത് റ്റോ�ട്ടങ്ങളി
റ്റോലാംക്ക് യെ�ളിച്ച്ം �ീശുന്നതിോയിരുന്നു എന്നു 
പാറിയയെട്ട. ചുരുക്കത്ത്ിൽ പാഞ്ചോയത്ത്്്  �ോജ് 
മാോസ്ി�യുംയെെ മാോര്ച്ച്് ലാംക്കത്ത്ിയെ� ഉള്ളെ
ക്കം മാി�ച്ച് �ിലാം�ോ�ം പുലാംര്ത്ത്ി എന്നതി് 
എടുത്തു പാറിയയെട്ട. ഇതിിയെ� അണംിയറി
യിൽ പ്രാ�ര്ത്ത്ിച്ച് എല്ലാോറ്റോപാര്ക്കും അഭി
�ന്ദ�ങ്ങള് അറിിയിക്കുന്നു. 

ബിി. എസ്്. മാീ�ോക്ഷ്യി
തിിരുവനാന്തപുരം

"സ്മ്പത്ത്് �ോലാംത്ത്് സൈതി പാത്ത്് �ച്ച്ോൽ
ആപാത്ത്് �ോലാംത്ത്് �ോ പാത്ത്് തിിന്നോം"
"�െോൻ �ോലാംത്ത്് ഊരുചു�ി �െന്നിട്ട് 

യെ�ോയ്യാോൻ �ോലാംത്ത്് 
അ�ി�ോളുംമാോയി �ന്നോറ്റോലാംോ?"

"�ല്ലാോടും മു�ത്ത്് യെ�ല്ലാോെില്ലാ"
"റ്റോചി�ിൽ കുത്ത്ിയ സൈ�യ്യാ്

റ്റോചിോ�ിൽ കുത്ത്ോം"

"ഉഴുതുണ്ട് റ്റോചിോറിി�്
യെതിോഴുതുണ്ട് റ്റോചിോറിിറ്റോ�ക്കോള് 

രുചിിറ്റോയറും"

ഇങ്ങന്റെനാ കാര്ഷിികാദ്ധവാനാത്ത്ിന്റെ� 
പ്രിാധാനായം വിളംിനോ�ാതുന്ന പഴന്റെമീാഴികള് 
നാിരവധിയുണ്ട്്. ഈ പഴന്റെമീാഴികളുംന്റെടന്റെയ
ല്ലാാം അന്തസ്സിത്ത് "മീണ്ണിനോലാംക്കിറങ്ങാം കൃഷിി 
യിനോലാംക്ക് മീടങ്ങാം"എംന്നുതിന്റെന്നയാണ്. 
അലാംസതിയും അപകര്ഷിതിയും ന്റെവടിഞ്ഞ് 
മീണ്ണിലാംിറങ്ങി പണിന്റെയടുംക്കുവാനും, ഭക്ഷ്യണ
ത്ത്ിനാായി എംന്റെന്തങ്ക്ിലും നാട്ടുനാനാച്ചു വളംര്ത്തു
വാനുമുള്ള ആഹവാനാമീാണ് സംസ്ഥിാനാ 
സര്ക്കാര് നാടപ്പാാക്കുന്ന "ഞാങ്ങളുംം കൃഷിി 
യിനോലാംക്ക് " എംന്ന കാര്ഷിിക കര്മ്മാ പദ്ധ 
തിിയും.                                               1 

മീണ്ണിനോലാംക്കിറങ്ങണം. ഒരു വിത്ത്് കുഴിച്ചു
ന്റെവയ്ക്കുവാനും ഒരു സൈതി നാടുംവാനും മീനാസ്സു 
കാണിക്കണം. അല്പാനോനാരം മീണ്ണിലാംിറങ്ങി 
അദ്ധവാനാിക്കുകയും എംന്റെന്തങ്ക്ിലും ചിലാംതി് നാട്ടു
നാനാച്ചു വളംര്ത്തുകയും നോവണം. നാിതിയഭക്ഷ്യണ
ത്ത്ിന്റെ� ഒരു ഭാ�ന്റെമീങ്ക്ിലും നാമ്മുന്റെട സവന്തം 
അദ്ധവാനാത്ത്ിന്റെ�യും വിയര്പ്പാിന്റെ�യും 
സഫലാംതിയാകണം". 'ന്റെകാന്ന പൂക്കുനോ�ാ
ളുംറങ്ങിയാല് മീരുതു പൂക്കുനോ�ാള് പട്ടിണി' 
എംന്ന പഴന്റെമീാഴിയുന്റെട സാരസംഗ്രാഹവുംം 
രാഷ്ട്രപിതിാവായ �ാന്ധിിജ്ിയുന്റെട കാര്ഷിിക 
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