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ഉ�ശേ��ക സമിതിി

ന്റെ�യാര്മാന്
എം.വാി. ശേ�ാവാിന്ദന് മാസ്റ്റര്
തിശേ��സവയാംഭരണ വാകുപ്പ്് മന്ത്രിി

അംം�ങ്ങള്
�ാര�ാ മുരളംീധരന് ഐ.എ.എസ്.
അംഡീീഷണല് �ീഫ്് ന്റെസക്രട്ടറിി, തിശേ��സവയാംഭരണ വാകുപ്പ്്
എസ്. ഹരികിശേഷാര് ഐ.എ.എസ്.
ഡീയാറിക്ടര്, ഇന്ഫ്ര്ശേമഷന് & �ബ്ലിിക് റിിശേലഷന്സ് വാകുപ്പ്്
ന്റെക. എം. ഉഷ
പ്രസിഡീ�്, ശേകരളം ഗ്രാാമ�ഞ്ചാായാത്ത് അംശേസാസിശേയാഷന്
സാബ്ലു ശേതിാമസ്
ന്റെസക്രട്ടറിി, പ്രസ് ക്ലബ്്, തിിരുംവാനന്തപുരം
ഷിബു ന്റെക.ന്റെക.
�ബ്ലിിസിറ്റിി ഓഫ്ീസര്, �ഞ്ചാായാത്ത് വാകുപ്പ്്

കണ് വാീനര്
എച്ച്്. �ിശേന�ന് ഐ.എ.എസ്.
�ഞ്ചാായാത്ത് ഡീയാറിക്ടര്

എഡീിറ്റിര്
എച്ച്്. �ിശേന�ന് ഐ.എ.എസ്.
Email: directorofpanchayat@gmail.com
ശേഫ്ാണ്: 0471 2323286

അംസിസ്റ്റ�് എഡീിറ്റിര്
ഷിബു ന്റെക.ന്റെക.
Email: prmdp2020@gmail.com
ശേഫ്ാണ്: 0471 2786303
ന്റെമാബൈബ്ല്: 9496047036, 9847235884

കവാര് ഡീിബൈസന് & ശേല ഔട്ട്
നാരായാണ ഭട്ടതിിരി
പ്രിന്റെ�യാ്ഡീ് സ് ശേലസര് മീഡീിയാ

ശേമല് വാിലാസം
എഡീിറ്റിര്, �ഞ്ചാായാത്ത് രാജ്് മാസിക
�ഞ്ചാായാത്ത് ഡീയാറിക് ടശേറിറ്റി്, കവാടിയാാര് �ി.ഒ.
തിിരുംവാനന്തപുരം 695003

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

എഡിിറ്റോ�ോറിിയൽ

തെ�ളിിനീീതെ�ൊഴുകുന്ന  
നീവകേ��ളിത്തിിനീൊയിി കൈ�കേ�ൊര്ക്കാംൊ� 

ജലാകേ�ാ�സ്സു�ളിാല് സമ്പുഷ്ടമാാണി് നീമ്മുതെടി കേ��ളിം. നീ�ി�ളുംം പുഴ�ളുംം 
കുംളിങ്ങളുംം �ായലു�ളുംം ഒതെക്കാ കേചിര്ന്നുള്ള പ്രാ�യ�ി�മാണിീയ�യാണി് കേ��ളിതെത്തി 
സൈ�വത്തിിതെ� സവന്തംം നീാടിാക്കുന്ന�്. ആ ഭൂമാിയുതെടി നീിറസാന്നിദ്ധ്യയമാായ ജലാകേ�ാ
�സ്സു�ൾ ഇന്നതെലാ�തെളി കേപാതെലാ മാാലാിനീയമുക്തമാായി നീിലാനീിര്കേത്തിണ്ട�് ഇന്നതെത്തി 
മാാത്രമാല്ല ഭാാവി �ലാമുറകേയാടുംള്ള �രു�ല് കൂടിിയാണി്. 

നീാല്പത്തിിനീാലാ് നീ�ി�ൾ. മുപ്പത്തിിമൂന്ന് �ായലു�ൾ, അഞ്ച്് ശുദ്ധ്യജലാ�ടിാ�
ങ്ങൾ, എംണ്പകേ�ാളിം ഡ്ാമു�ൾ, �ശലാക്ഷംക്കാണിക്കാിനീ് കുംളിങ്ങളുംം �ിണിറു�ളുംം ഉള്ള 
പ്രാ�യ�ി�മാണിീയ�യില് മാാത്രമാല്ല, ജലാസമായദ്ധ്യിയീലും അനുഗ്രഹിിക്കാതെപ്പട്ട നീാടിാണി് 
കേ��ളിം പതെക്ഷം ഇന്ന് നീമ്മുതെടി ജലാാശയങ്ങളുംം ജലാകേ�ാ�സ്സു�ളുംം ഭാീ��മാാംവിധ്യം 
മാലാിനീീ��ണിത്തിിനീ് വികേധ്യയമാായിതെക്കാാണ്ടി�ിക്കു�യാണി്. ശുചിിമുറി മാാലാിനീയങ്ങൾ,  
വയാവസായി� മാാലാിനീയങ്ങൾ, ആശുപത്രി മാാലാിനീയങ്ങൾ തുടിങ്ങി പലാവിധ്യ മാാലാിനീയങ്ങ
ളിാല് ജലാകേ�ാ�സ്സു�ൾ വിനീാശ��മാാംവിധ്യം മാലാിനീീ��ിക്കാതെപ്പട്ടി�ിക്കു�യാണി്. 
നീമ്മൾ കുംടിിക്കുവാനും കുംളിിക്കുവാനും �യഷിിക്കും ഒതെക്കാ ആശ്രീയിച്ച്ിരുന്ന പുഴ�ൾ, 
കുംളിങ്ങൾ ഇവയില് നീിതെന്നാതെക്കാ അ�ന്നുമാാറി കുംളിിമുറിയികേലാക്കും കുംപ്പിതെവള്ളത്തിി
കേലാക്കും നീമ്മൾ കൂടുംകൂട്ടിയകേപ്പാൾ ജലാാശയങ്ങകേളിാടുംം ജലാകേ�ാ�സ്സു�കേളിാടുംമുള്ള  
ഇഴയടുംപ്പം നീമുക്കാ് നീഷ്ടമാാവും�യും വിസ്മ്യയ�ിയികേലാക്കാ് മാറയു�യും തെചിയ്ത�ിനീാല് �തെന്ന 
ജലാാശയങ്ങൾ മാലാിനീതെപ്പട്ടാലും നീമുക്കാ് ഒന്നുമാിതെല്ലന്ന ഒരു മാിഥയാകേബിാധ്യത്തിിതെ� പ�ി
ണിി�ഫലാമാാണി് ജലാാശയങ്ങളിിതെലാ മാലാിനീീ��ണിം ഇത്രകേമാല് ദുഷ്ക്ക�മാാക്കാിയ�്. 
ജലാകേ�ാ�സ്സു�ളിിതെലാ വിവിധ്യ��ം മാാലാിനീയനീികേക്ഷംപംമൂലാം അവ മാലാിനീതെപ്പടും�യും 
അ�ിലൂതെടി ഗുരു��മാായ കേ�ാഗങ്ങൾ, പ�ര്ച്ച്വയാധ്യി�ൾ എംന്നിവ ഉണ്ടാവും�യും 
തെചിയ്യുന്നു. 

ജലാകേ�ാ�സ്സു�ൾ നീമ്മുകേടി�ാതെണിന്നും അവ സം�ക്ഷംിക്കാതെപ്പകേടിണ്ട�് നീമ്മുകേടിയും 
വരും�ാലാ �ലാമുറ�ളുംകേടിയും നീിലാനീില്പിതെ� ആവശയ��യാതെണിന്നും ഉൾതെക്കാാള്ളുന്ന 
ഒരു സൈശലാി വി�സിപ്പിക്കുന്ന�ിലൂതെടി മാാത്രകേമാ പ്രാശ്നപ�ിഹിാ�ം �തെണ്ടത്തിാൻ സാധ്യി
ക്കു�യുള്ളൂ. ഇ�ിനീായി ‘തെ�ളിിനീീതെ�ാഴുകുംന്ന നീവകേ��ളിം’ എംന്ന കേപ�ില് ജനീ�ീയ 
പങ്കാാളിിത്തികേത്തിാതെടി ഒരു �യാമ്പയിൻ ആ�ംഭാിക്കുന്ന�ിനുള്ള സര്ക്കാാര് �ീരുമാാനീം 
നീടിപ്പിലാാക്കാിതെക്കാാണ്ടി�ിക്കുന്നു. �കേ�ശസവയംഭാ�ണിവകുംപ്പിതെ� കേമാല്കേനീാട്ടത്തിില് 
ഹി�ി�കേ��ളിം മാിഷികേ�യും ശുചിി�വമാിഷികേ�യും പങ്കാാളിിത്തികേത്തിാതെടിയും അനുബിന്ധ 
വകുംപ്പു�ളുംകേടിയും ഏജൻസി�ളുംകേടിയും സഹി��ണികേത്തിാടുംം കൂടിിയാണി് പ്രാസ്തു�  
�യാമ്പയിൻ നീടിപ്പിലാാക്കുന്ന�്. നീമുക്കും വരു�ലാമുറ�ൾക്കും ഭാാവികേ��ളിത്തിിനും 
ജലാസമായദ്ധ്യിയും ജലാശുചിി�വവുംം ജലാകേ�ാ�സ്സു�ളുംതെടി �നീിമായും നീിലാനീിര്ത്തുന്ന
�ിനീ് ‘തെ�ളിിനീീതെ�ാഴുകുംം നീവ കേ��ളിം’ എംന്ന പദ്ധ്യ�ിയുതെടി പൂര്ണ്ണ�യ്ക്കാായി നീമുക്കാ് 
സൈ�കേ�ാര്ക്കാാം. 

എച്ച്്. ദിിറ്റോ�ശൻ ഐ.എ.എസ്്.
പഞ്ച്ായത്തി് ഡ്യറക്ടര്

വിിജയം ആസ്ാോദിയകരമാോകണമെമാങ്കിിൽ 
പ്രയോസ്ങ്ങള് ആവിശയമാോണ്.

 - കേഡ്ാ. എം.പി.തെജ. അബ്ദുല് �ലാാം
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ജലാകേ�ാ�സ്സു�ളിാല് സമ്പുഷ്ടമാാണി് 
നീമ്മുതെടി കേ��ളിം. നീ�ി�ളുംം, പുഴ�ളുംം, 

�ായലു�ളുംതെമാാതെക്കാ കേചിരുന്ന പ്രാകൃ�ി 
�മാണിീയ�യാണി് കേ��ളിതെത്തി സൈ�വത്തിി
തെ� സവന്തംം നീാടിാക്കുന്ന�്. സംസ്ഥാാനീത്തിി
തെ� കുംടിിതെവള്ള ആവശയ��യും ജലാകേസചി
നീവുംം കൃഷിിയും വികേനീാ� സഞ്ച്ാ�വുംതെമാല്ലാം 
ഇവിടിതെത്തി ജലാകേ�ാ�സ്സു�തെളി ആശ്രീ
യിച്ച്ാണി് മുകേന്നാട്ടുകേപാവുംന്ന�്. എംന്നാല് 
വിവിധ്യ��ം മാാലാിനീയ നീികേക്ഷംപം മൂലാം 
നീമ്മുതെടി ജലാകേ�ാ�സ്സു�ൾ മാലാിനീീ��ിക്കാ
തെപ്പടും�യും അ�ിലൂതെടി ഗുരു�� കേ�ാഗങ്ങൾ
ക്കും, പ�ര്ച്ച്വയാധ്യി�ൾക്കും �ാ�ണിമാാവും

�യും തെചിയ്യുന്ന സ്ഥാി�ിയാണിിന്നുള്ള�്. 
ജ ലാ  കേ � ാ � സ്സു � ൾ  നീ മ്മു കേ ടി � ാ

തെണിന്നും അ�് സം�ക്ഷംിക്കാതെപ്പകേടിണ്ട�് 
നീമ്മുതെടിയും വരും �ലാമുറ�ളുംകേടിയും നീിലാ
നീില്പ്പിതെ� ആവശയ��യാതെണിന്നും 
ഉൾതെക്കാാള്ളുന്ന ജീവി�സൈശലാി വി�സിപ്പി
ക്കുന്ന�ിലൂതെടി മാാത്രകേമാ ഇ�ിനീ് പ�ിഹിാ�മു
ണ്ടാക്കാാനീാകൂ. ഇ�ിനീായാണി് നീവകേ��ളിം 
�ര്മ്മപദ്ധ്യ�ി-2 തെ� ഭാാഗമാായി തെ�ളിി
നീീതെ�ാഴുകുംം നീവകേ��ളിം എംന്ന കേപ�ില് 
ജനീ�ീയ പങ്കാാളിിത്തികേത്തിാതെടി �കേ�ശ 
സവയംഭാ�ണി സ്ഥാാപനീങ്ങളുംതെടി കേനീതൃ�വ
ത്തിില് ഒരു �യാമ്പയിൻ ആ�ംഭാിക്കുന്ന

�ിനീ് സര്ക്കാാര് �ീരുമാാനീിച്ച്�്. പുഴ�ളുംം 
നീീര്ച്ച്ാലു�ളുംം വീതെണ്ടടുംക്കാാനുള്ള ‘ഇനീി 
ഞാാതെനീാഴു�തെട്ട’ പ�ിപാടിിയുതെടി തുടിര്ച്ച്
യായാണി് തെ�ളിിനീീതെ�ാഴുകുംം നീവകേ��ളിം 
വിഭാാവനീം തെചിയ്തിട്ടുള്ള�്. �കേ�ശ സവയം
ഭാ�ണി വകുംപ്പിതെ� കേമാല്കേനീാട്ടത്തിില് ഹി�ി
�കേ��ളിം മാിഷിതെ�യും ശുചിി�വ മാിഷിതെ�യും 
പങ്കാാളിിത്തികേത്തിാതെടിയും അനുബിന്ധ വകുംപ്പു
�ളുംതെടിയും ഏജൻസി�ളുംകേടിയും സംഘടിനീ
�ളുംതെടിയും സഹി��ണികേത്തിാതെടിയുമാാണി് 
�യാമ്പയിൻ നീടിപ്പിലാാക്കുന്ന�്.
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ജലറ്റോ�ോതസ്സുകള് 
മാലി�ീകരിക്കമെ�ടുന്നത് 
എങ്ങമെ�
• വീടും�ളിികേലായും സ്ഥാാപനീങ്ങളിികേലായും 

അടുംക്കാളി, ശുചിിമുറി എംന്നിവിടിങ്ങളിില് 
നീിന്ന് പുറം�ള്ളുന്ന മാലാിനീജലാംമൂലാവുംം 
തെസപ്റ്റ്ി�് ടിാങ്കു�ളിില് നീിന്ന് ടിാങ്കാര് 
കേലാാറി�ൾ മുകേ�നീ കേശ��ിച്ച്് നീികേക്ഷം
പിക്കാതെപ്പടുംന്ന വിസര്ജയവസ്തുക്കാൾ 
വഴിയും.

• വയവസായ ശാലാ�ൾ, അറവുംശാലാ�ൾ, 
ഫാക്ടറി�ൾ, സര്വീസ് കേ�ഷിനു�ൾ, 
വര്ക്കാ്കേഷിാപ്പു�ൾ എംന്നിവിടിങ്ങളിില് 

നീിന്ന് ജലാാശയങ്ങളിികേലാക്കാ് പുറം�ള്ളു
ന്ന മാലാിനീജലാത്തിാല് (എംഫ്ലുതെവ�് )

• ആടി്, കേ�ാഴി, �ന്നു�ാലാിഫാമു�ൾ, 
ചിന്തം�ൾ, ആശുപത്രി�ൾ, വി�യാ
ഭായാസ സ്ഥാാപനീങ്ങൾ, കേഹിാട്ടലു�ൾ, 
തെറകേ�ാറന്റു�ൾ, ആഡ്ികേറ്റ്ാറിയങ്ങൾ, 
കേഹിാ�ലു�ൾ, കേഷിാപ്പിംഗ് മാാളും�ൾ 
തുടിങ്ങിയ സ്ഥാാപനീങ്ങളിില് നീിന്ന് പുറം
�ള്ളുന്ന മാലാിനീജലാത്തിാല്

• ജലാകേ�ാ�സ്സു�ളിില് കേനീ�ിട്ട് നീികേക്ഷംപി
ക്കാതെപ്പടുംന്നതും ഒഴു�ിതെയത്തുന്നതുമാായ 
പ്ലാാ�ി�്, ഇ-മാാലാിനീയങ്ങൾ, ഇറച്ച്ിമാാ
ലാിനീയങ്ങൾ ഉൾതെപ്പതെടിയുള്ള ��മാാലാി
നീയങ്ങളിാല്.

ജലമാലി�ീകരണം 
മൂലമുണ്ടാോകുന്ന ഗുരുതര 
പ്രതയോഘാോതങ്ങള്
• ശുദ്ധ്യജലാ��ര്ലാഭായമുണ്ടാകുംന്നു, കുംടിി 

തെവള്ളവി��ണിം, കുംടിിതെവള്ളപദ്ധ്യ�ി 
�ൾ എംന്നിവ �ടിസ്സതെപ്പടുംന്നു

• ജലാജനീയകേ�ാഗങ്ങൾ വയാപിക്കു�യും 
പ��ൻമാാരുതെടി മാ�ണിത്തിിനു�തെന്ന 
�ാ�ണിമാാകും�യും തെചിയ്യുന്നു

• കേ�ാഗങ്ങൾമൂലാം തെ�ാഴില്�ിനീങ്ങൾ 
നീഷ്ടമാാവും�യും വയക്തി�ളുംതെടിയും 
നീാടിിതെ�യും ഉല്പ്പാ�നീക്ഷംമാ�യും, 
സാമ്പത്തിി�സ്ഥാി�ിയും അവ�ാളിത്തിി
ലാാവും�യും തെചിയ്യുന്നു.

• �യാൻസര്, �വക്കാ്, ഉ��കേ�ാഗങ്ങൾ 
കേപാതെലായുള്ള മാാ��കേ�ാഗങ്ങൾക്കാ് 
�ാ�ണിമാാകുംന്നു. 

• ജലാകേ�ാ�സ്സു�തെളി ആശ്രീയിക്കുന്ന 
സസയ- മൃഗാധ്യി�തെളിയും മാനുഷിയ�ാശി
കേയയും പ്രാ�ികൂലാമാായി ബിാധ്യിക്കുന്നു.

പരിഹാോര മാോർഗ്ഗങ്ങള്
• വീടും�ളിിലും തെചിറു�ിടി സ്ഥാാപനീങ്ങളിിലും 

കേസാക്കാ്പിറ്റ്്/ലാീച്ച്് പിറ്റ്് എംന്നിവ സ്ഥാാ
പിക്കാല്

• ഇടിത്തി�ം സ്ഥാാപനീങ്ങളിില്-തെചിറു�ിടി 
സവീകേവജ്/തെസപ് കേറ്റ്ജ് സംവിധ്യാനീം 
ഏര്തെപ്പടുംത്തില്

• വലാിയ സ്ഥാാപനീങ്ങൾക്കാ് - സവീകേവജ് 
/തെസപ് കേറ്റ്ജ്/എംഫ്ലുവ� ് ട്രീീറ്റ് ്  തെമാ� ് 
സംവിധ്യാനീം ഏര്തെപ്പടുംത്തില്

• അശാസ്ത്രീീയ �ക്കൂസ് നീിര്മ്മി�ി�തെളി
യും �ക്കൂസ് കുംഴി�തെളിയും ഇ�ട്ടക്കുഴി, 






പുഴകളും നീര്ച്ച്ാലുംകളും 

വാീന്റെ�ടുക്കാാനുള്ള 
‘ഇനി ഞാാന്റെനാഴുകന്റെട്ട’ 

�രി�ാടിയുന്റെട 
തുടര്ച്ച്യാായാാണ് 

ന്റെതിളംിനീന്റെരാഴുകും നവാശേകരളംം 
വാിഭാവാനം ന്റെ�യ്തിിട്ടുള്ളതി്
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തെസപ്റ്റ്ി�് ടിാങ്കാ് സംവിധ്യാനീത്തിികേലാക്കാ് 
മാാറ്റ്ല്

• �ക്കൂസ് ബിന്ധി� ബികേയാഗയാസ് പ്ലാാ
� ്�ളുംതെടി നീിര്മ്മി�ി വയാപിപ്പിക്കാല്

• �ക്കൂസ് മാാലാിനീയ സംസ് ��ണി പ്ലാാ
ന്റു�ൾ വയാപിപ്പിക്കാല്

• ഓകേ�ാ �കേ�ശസവയംഭാ�ണിസ്ഥാാപനീ 
വുംം സര്ക്കാാര് അംഗീകൃ� പാഴ് വസ്തു 
കേശ��ണി�ലാണ്ടര് പ്രാ�ാ�മുള്ള പാഴ്  
വസ്തു കേശ��ണിം ഉറപ്പാക്കാല്

• പ്രാകേ�യ�ം സൈ��ാ�യം തെചികേ�ണ്ട 
ഇറച്ച്ിമാാലാിനീയം, മുടിിമാാലാിനീയം, തെ�ട്ടി
ടിാവശിഷ്ടങ്ങൾ, സാനീിട്ടറിമാാലാിനീയം 
തുടിങ്ങിയവയുതെടി ശാസ്ത്രീീയസംസ്ക�ണിം 
ഉറപ്പാക്കുന്ന�ിനുള്ള പദ്ധ്യ�ി�ൾ 
നീടിപ്പിലാാക്കു�കേയാ അത്തി�ം സ��
�യങ്ങളുംള്ള സ്ഥാാപനീങ്ങളുംമാായി ധ്യാ�
ണിയിതെലാത്തിി ശാസ്ത്രീീയസംസ് ��ണിം 
ഉറപ്പാക്കാല്

•  അസൈജവപാഴ് വസ്തുക്കാൾ കേശ��ിക്കു
ന്ന�ിനുള്ള അടിിസ്ഥാാനീസ���യങ്ങൾ 
ഒരുക്കാല്.

തറ്റോ�ശസ്ായംഭരണ 
സ്ഥാോപ�ങ്ങള് �ട�ിലോറ്റോക്കണ്ടാ 
പ്രവിർത്ത�ങ്ങള് 
• പ്രാകേ�യ� ഭാ�ണിസമാി�ികേയാഗം -�യാമ്പ

യിൻ നീടിത്തിിപ്പ് സംബിന്ധിച്ച് �ീരുമാാനീ
ങ്ങൾക്കാായി

• ജലാസമാി�ി�ൾ-�കേ�ശസവയംഭാ�ണി 
സ്ഥാാപനീ�ലാ/വാര്ഡ്്�ലാ ഏകേ�ാപ
നീത്തിിനീായി 

• ജലാനീടിത്തിം - ജനീ�ീയ പങ്കാാളിിത്തി
കേത്തിാതെടി ജലാകേ�ാ�സ്സു�ളിിതെലാ മാലാി
നീീ��ിക്കാതെപ്പട്ട ഇടിങ്ങൾ/ മാലാിനീീ�ാ
�ി�ളിായ ഉറവിടിങ്ങൾ �തെണ്ടത്തുന്ന
�ിനീായി

• ജലാസഭാ - മാലാിനീീ�ാ�ി�ളിായ ഉറവിടി
ങ്ങതെളി പട്ടി�തെപ്പടുംത്തില്, ജലാകേ�ാ�
സ്സു�ളുംതെടി ശുചിി�വ അവസ്ഥാാവിലായിരു
ത്തില് എംന്നിവയ്ക്കാായി 

• ജലാ ഗുണി നീിലാവാ� പ�ികേശാധ്യനീ ഗുരു�� 
മാലാിനീീ��ണിം കേനീ�ിടുംന്ന ഇടിങ്ങളിില് 
നീിന്ന് സാമ്പിൾ കേശ��ിച്ച്് ജലാത്തിിതെ� 
ഗുണി നീിലാവാ� അവസ്ഥാ വിലായിരുത്തില്

• ജനീ�ീയ ശുചിീ��ണിയജ്ഞംം - ജലാ 
ശുചിി�വ സുസ്ഥാി��ക്കാായി

• ജനീ�ീയമാായി മാാലാിനീയം ��ം�ി�ിക്കാല് 
- ശുചിീ��ണിയജ്ഞംത്തിിതെ� ഭാാഗമാായി 
ലാഭാിക്കുന്ന പാഴ് വസ്തുക്കാൾ പ�മാാവധ്യി 

വീതെണ്ടടുംത്തി്  പുനീചിക്രമാണിത്തിിനീ ് 
ക്ലീീൻ കേ��ളി �മ്പനീിക്കാ് സൈ�മാാറല്, 
അഴുകുംന്ന മാാലാിനീയങ്ങൾ കുംഴി�കേമ്പാ�ാ
ക്കാല്.

• ജനീ�ീയ ജലാവി�യാഭായാസ പ�ിപാടിി�ൾ 
സംഘടിിപ്പിക്കാല് 

• സമ്പൂര്ണ്ണ ജലാശുചിി�വത്തിിനീായി �ര്മ്മ 
പദ്ധ്യ�ി ��ാറാക്കാി നീടിപ്പിലാാക്കാല്

• മാി�ച്ച് ആസൂത്രണിത്തിിലൂതെടി ദ്രവ മാാലാി
നീയസംസ് ക്കാ�ണിപദ്ധ്യ�ി�ൾ ആവി
ഷി് ക്കാ�ിച്ച്് നീടിപ്പിലാാക്കാല്. 

• വാ�ില്പ്പടിി പാഴ് വസ്തു കേശ��ണിം 
സര്ക്കാാര് അംഗീകൃ� �ലാണ്ടര് പ്രാ�ാ�ം 
സംഘടിിപ്പിക്കാല്

• പ്രാകേ�യ�ം സൈ��ാ�യം തെചികേ�ണ്ട ഇറച്ച്ി 
മാാലാിനീയം, മുടിിമാാലാിനീയം, തെ�ട്ടിടിാവശി
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പിന്തുണോ 
സ്ംവിിധാോ�ങ്ങള്
• �കേ�ശസ്ഥാാപനീങ്ങൾക്കാ് �യാമ്പയിൻ 

പ്രാവര്ത്തിനീങ്ങൾ ജനീ�ീയപങ്കാാളിിത്തി
കേത്തിാതെടി നീടിപ്പിലാാക്കുന്ന�ിനീ് സഹിാ
യ��മാായ �ീ�ിയില് വിവിധ്യ വകുംപ്പു
�ളുംതെടിയും മാിഷിനു�ളുംതെടിയും സംഘ
ടിനീ�ളുംതെടിയും പിന്തുണി ഉറപ്പാക്കുന്ന
�ികേലാക്കാായി സംസ്ഥാാനീ - ജില്ലാ�ലാ 
ജലാസമാി�ി�ളുംം (സംഘാടി� സമാി�ി) 
�യാമ്പയിൻതെസല്ലു�ളുംം പ്രാകേ�യ�ം രൂപീ
��ിച്ച്് പ്രാവര്ത്തിിച്ച്് വരുന്നുണ്ട്.

• �കേ�ശസവയംഭാ�ണിസ്ഥാാപനീ �ലാത്തിി 
ലും വാര്ഡ്് �ലാത്തിിലും സര്ക്കാാര് 
നീിര്കേ�ശപ്രാ�ാ�മുള്ള പ്രാകേ�യ� ജലാസ
മാി�ി�ൾ രൂപീ��ിച്ച്് പ്രാവര്ത്തിിപ്പി
ക്കാണിം. ഇ�് തെപാതുജനീ പങ്കാാളിിത്തിം 
ഉറപ്പാക്കുന്ന�ിനീ് സഹിായ��മാാകുംം.

• എംൻ.സി .സി ,  എംൻ.എംസ് .എംസ് , 
എംസ്.പി.സി, ഭാാ��് സ് ��ട്ട് ആ� ് 
സൈഗഡ്് സ്, തെനീഹി് റു യുവജനീകേ�ന്ദ്ര, 
സാമൂഹിി�സന്നദ്ധ്യകേസനീ, യൂത്തി് ക്ലീബ്ബു 
�ൾ, സ്  കൂൾ/കേ�ാകേളിജ ്  വി� യാര്
ത്ഥിി�ൾ, റസിഡ്�സ് തെവല്തെഫയര് 
അകേസാസികേയഷിനു�ൾ, വയാപാ�ി 
വയവസായ സംഘടിനീ�ൾ, തെ�ാഴിലാാളിി 
സംഘടിനീ�ൾ, വിവിധ്യ �ാഷ്ട്രീീയ-സാമൂ
ഹിി�-സാമു�ായി�-�ലാാ-�ായി� 
കേമാ�ലാ�ളിിലുള്ളവര് എംന്നിവരുതെടി 
കേയാഗം �കേ�ശ സവയംഭാ�ണിസ്ഥാാപനീ 
�ലാത്തിില് കേചിര്ന്ന്  പ്രാവര്ത്തിനീ/
പ്രാചി�ണി പങ്കാാളിിത്തിം ഉറപ്പാകേക്കാണ്ട 
തുണ്ട്.

• ശുചിി�വമാിഷിതെ� സംസ്ഥാാനീ-ജില്ലാ മാിഷി
നു�ളിില് പ്രാവര്ത്തിിക്കുന്ന �യാമ്പയിൻ 
മാീഡ്ിയാതെസല്ലിതെ� കേസവനീം �കേ�ശ 
സവയംഭാ�ണി സ്ഥാാപനീങ്ങൾക്കാ് പ്രാകേയാ
ജനീതെപ്പടുംത്തിാവുംന്ന�ാണി്.

പൗരമെ�ന്ന �ിലയിൽ
�ോം മെ�റ്റോ�ണ്ടാത്
• ഒറ്റ്�വണി ഉപകേയാഗിക്കുന്ന (ഡ്ിസ്  

കേപാസിബിിൾ) ഉല്പ്പന്നങ്ങൾ ഒഴിവാ
ക്കു�

• പാഴ് വസ്തുക്കാൾ ��ം�ി�ിച്ച്് ഹി�ി� 
�ര്മ്മകേസനീയ്ക്കാ് സൈ�മാാറു�.

• അഴുകുംന്ന പാഴ് വസ്തുക്കാൾ �കേമ്പാ�്/
ബികേയാഗയാസ് ആക്കാിമാാറ്റു�. ഇ�ിനീാ

ഷ്ടങ്ങൾ, സാനീിട്ടറി മാാലാിനീയം 
തു ടി ങ്ങ ിയ വ യു തെ ടി  ശ ാ സ്ത്രീീയ 
സംസ് ��ണിം ഉറപ്പാക്കാല്. 

• ��-ദ്രവ മാാലാിനീയ പ�ിപാലാനീ 
പ്രാവര്ത്തിനീങ്ങളിിതെലാ അവസ്ഥാ 
വിലായിരുത്തിി ഗാര്ഹിി�, സ്ഥാാ 
പനീ, തെപാതുയിടിങ്ങളിികേലാക്കാ് 
ആവശയമുള്ള പദ്ധ്യ�ി�ൾ ശുചിി
�വമാിഷിൻ സഹിായകേത്തിാതെടി 
നീടിപ്പിലാാക്കാല്

• ജലാമാലാിനീീ��ണിത്തിിതെനീ�ി
�ായ നീിയമാനീടിപടിി�ൾ �ര്ശ
നീമാാക്കാല്

• ജനീ�ീയ വിജിലാൻസ് സംവി 
ധ്യാനീം ഏര്തെപ്പടുംത്തില്, തെ�ളിി 
വും�ൾ സഹിി�ം പ�ാ�ി�ൾ 
നീല്കുംന്നവര്ക്കാ്പാ� ി കേ�ാ
ഷിി�ം നീല്�ി കേപ്രാാത്സാാഹിി
പ്പിക്കാല്

• നീി�ീക്ഷംണി സംവിധ്യാനീങ്ങൾ 
ശക്തിതെപ്പടുംത്തിി തുടിര്നീടിപടിി 
�ൾ സവീ��ിക്കാല്.
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ജലറ്റോ�ോതസ്സുകളിിമെല മാോലി�യ�ിറ്റോ�പം �ിയമാപരമാോയ ശി�ോ�ടപടികള്

ശി�ോർഹാമാോയ പ്രവൃത്തി �ിയമാ പ്രകോരമുള്ള �ടപടി

തെപാതുജലാാശയത്തിികേലാാ, ജലാമാാര്ഗ്ഗ 
ത്തിികേലാാ, ചിപ്പുചിവറു�കേളിാ, മാാലാിനീയകേമാാ 
വിസര്ജയവസ്തുക്കാളുംതെടി അവശിഷ്ടങ്ങകേളിാ 
നീികേക്ഷംപിക്കു�, ഒഴുക്കാിവിടും�.

കേ��ളി പഞ്ച്ായത്തി്  �ാജ് നീിയമാം വകുംപ്പ് 219 (ടിി), കേ��ളി മുനീിസിപ്പാലാിറ്റ്ി 
നീിയമാം വകുംപ്പ് 340 (എം) എംന്നിവ പ്രാ�ാ�ം ജാമായമാില്ലാക്കുറ്റ്മാായി പ�ിഗണിി
ക്കാാവുംന്നതും, 10000 രൂപ മു�ല് 25000 രൂപ വതെ� പിഴശിക്ഷംകേയാ, ഒരു 
വര്ഷിം വതെ� �ടിവുംശിക്ഷംകേയാ ലാഭാിക്കാാവുംന്നതുമാാണി്. 

ജലാാശയങ്ങളിില് ചിവകേറാ, മാലാിനീവസ്തുക്കാ
കേളിാ മാലാിനീജലാകേമാാ ഒഴുക്കുന്ന�്

കേ��ളി ഇറികേഗഷിൻ ആൻഡ്് വാട്ടര് �ണ്സര്കേവഷിൻ (അതെമാ�് തെമാ� ് ) 
ആക്ട് 2018 പ്രാ�ാ�ം മൂന്നുവര്ഷിം വതെ� �ടിവുംശിക്ഷംകേയാ, �ണ്ട് ലാക്ഷംം വതെ� 
പിഴകേയാ, �ണ്ടുംം കൂടിിയ ശിക്ഷംകേയാ ലാഭാിക്കാാവുംന്ന�ാണി്.

യുള്ള ഉപാധ്യി�ൾ �കേ�ശസവയം ഭാ�ണി 
സ്ഥാാപനീങ്ങൾ മുകേ�നീകേയാ അംഗീകൃ� 
കേസവനീ�ാ�ാക്കാളിില് നീികേന്നാ വാങ്ങി 
ഉപകേയാഗിക്കു�.

• പാഴ് വസ്തുക്കാൾ തെപാതുയിടിങ്ങളിിലും, 
ജലാകേ�ാ�സ്സു�ളിിലും വലാിതെച്ച്റിയാ
�ി�ിക്കു�, �ത്തിിക്കാാ�ി�ിക്കു�.

• �കേ�ശ സവയംഭാ�ണിസ്ഥാാപനീങ്ങളുംതെടി 
ശുചിി�വ-മാാലാിനീയസംസ് ക്കാ�ണി പദ്ധ്യ�ി
�കേളിാടി് സഹി��ിക്കു�. 

• അടുംക്കാളി, ശുചിിമുറി�ൾ എംന്നിവിടിങ്ങ
ളിിതെലാ മാലാിനീജലാം തെപാതുഓടിയികേലാ
കേക്കാാ ജലാകേ�ാ�സ്സു�ളിികേലാകേക്കാാ ഒഴു
ക്കാിവിടിാ�ി�ിക്കു�. മാലാിനീജലാം പ�ിപാ
ലാിക്കുന്ന�ിനീ് കേസാക്കാ്പിറ്റ്്, തെസപ്റ്റ്ി�് 
ടിാങ്കാ് സംവിധ്യാനീങ്ങൾ സജ്ജമാാക്കു�

• �ക്കൂസ് ബിന്ധി� ബികേയാഗയാസ് പ്ലാാ
ന്റു�ൾ സജ്ജമാാക്കാി ഊര്കേജ്ജാല്പ്പാ
�നീം �ാ�യക്ഷംമാമാാക്കു�. 

മെതളിി�ീമെരോഴുകും �വിറ്റോകരളിം
44  നീ� ി�ൾ,  33  �ായലു�ൾ, 5 

ശുദ്ധ്യജലാ �ടിാ�ങ്ങൾ, 80 ഓളിം ഡ്ാമു�ൾ, 
ലാക്ഷംത്തിികേലാതെറ കുംളിങ്ങളുംം �ിണിറു�ളുംം, 
കേ��ളിം എംന്തുതെ�ാണ്ട് സൈ�വത്തിിതെ� 
സവന്തംം നീാടിായി എംന്ന് കേചിാ�ിച്ച്ാല് ഈ 
�ണിക്കു�ൾ �തെന്ന അ�ിനുള്ള ഉത്തി�ം 
നീല്കുംം. അതുതെ�ാണ്ട് �തെന്ന ആ കേപ�് 
നീിലാനീിര്കേത്തിണ്ടതും, ഭാാവി�ലാമുറയ്ക്കാ് 
കേവണ്ടി അവ �ാത്തുസൂക്ഷംികേക്കാണ്ടതും 
നീമ്മുതെടി ഉത്തി�വാ�ിത്തിമാാണി് എംന്നാല് 
��മാാലാിനീയനീികേക്ഷംപത്തിാലും �ക്കൂസ് 
മാാലാ ിനീയങ്ങളിാലും  മാറ്റും  ജലാകേ�ാ�
സ്സു�ൾ ഗുരു�� മാലാിനീീ��ണിഭാീഷിണിിയി
ലാാണി്. ഇ�് ശുദ്ധ്യജലാ ��ര്ലാഭായത്തിിനും 
വിവിധ്യ��ം ജലാജനീയകേ�ാഗങ്ങൾക്കും 
�ാ�ണിമാാകുംന്നു. ഈ സാഹിചി�യത്തിിലാാണി് 
‘തെ�ളിിനീീതെ�ാഴുകുംം നീവ�കേ�ളിം’ പദ്ധ്യ�ിക്കാ് 
പ്രാാധ്യാനീയകേമാറുന്ന�്.


അംടുക്കാളം, ശു�ിമുറിികള്

എന്ന്ിവാിടങ്ങളംിന്റെല മലിനജ്ലം 
ന്റെ�ാതു ഓടയാിശേലശേക്കാാ

ജ്ലശേ�ാതിസ്സുകളംിശേലശേക്കാാ 
ഒഴുക്കാി വാിടാതിിരിക്കുംക. 

മലിനജ്ലം 
�രി�ാലിക്കുംന്ന്തിിന് 

ശേസാക്കാ്�ിറ്റി്, ന്റെസ�്റ്റിിക് ടാങ്ക്് 
സംവാിധാനങ്ങള് 
സജ്ജമാക്കുംക



ഒരു ഗ്രാമാത്തിിതെ� ഹൃ�യസി�യായി 
ഒഴു�ിയിരുന്ന പുഴതെയ നീാശത്തിില് 

നീിന്ന് വീതെണ്ടടുംക്കാാൻ നീാതെടിാരുമാിക്കുന്ന 
�ഥയാണി് പുഴതെയാഴുകുംം മാാണിിക്കാലാിനീ് 
പറയാനുള്ള�്. പുഴ വീതെണ്ടടുംക്കാല് മാാത്ര
മാല്ല വീതെണ്ടടുംക്കുന്ന പുഴതെയ നീിലാനീിര്ത്തിി 
പ�ിപാലാിക്കു�യും അനുബിന്ധ വി�സനീപ
ദ്ധ്യ�ി�ൾ നീടിപ്പാക്കു�യുമാാണി് മാാണിിക്കാല് 
ഗ്രാമാപഞ്ച്ായത്തി്. 

പുഴതെയിൊഴുകു� മാൊണിിക്കാംല്
പദ്ധതി ഇങ്ങമെ�

തെനീടുംമാങ്ങാടി ്  നീ ികേയാജ�മാണ്ഡലാ
ത്തിിതെലാ മാാണിിക്കാല് ഗ്രാമാപഞ്ച്ായത്തിില് 
ഉൾതെപ്പട്ട �മ്പു�ാൻ-�മ്പു�ാട്ടി പാറയുതെടി 
അടിിവാ�ത്തിില് നീിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച്് പഞ്ച്ാ
യത്തിിനീ് കുംറുതെ� ഒഴു�ി അഞ്ചുതെ�ങ്ങ് 
�ായലാില് കേചിരുന്ന മാാമാംപുഴ കേ��ളി
ത്തിിതെലാ 44 നീ�ി�ളിിതെലാാന്നാണി്. 27 �ി.മാീ. 
നീീളിമുള്ള ഈ പുഴയുതെടി തുടിക്കാത്തിിതെലാ 10 

�ി.മാീറ്റ്റിലാധ്യി�ം മാാണിിക്കാല് ഗ്രാമാപഞ്ച്ാ
യത്തിിലൂതെടിയാണി് �ടിന്നുകേപാകുംന്ന�്. 
പ്രാധ്യാനീമാായും പ�ിതെനീാന്ന് വാര്ഡു�ളിിലൂ
തെടിയാണി് ഈ പുഴ �ടിന്നുകേപാകുംന്നതെ�ങ്കാി
ലും 21 വാര്ഡു�ളിില് നീിന്നുമുള്ള തെചിറുതും 
വലുതുമാായ കേ�ാടും�ൾ ഈ പുഴയില് 
വന്നുകേചിരുന്നുണ്ട്. മാാണിിക്കാല് പ്രാകേ�ശത്തി് 
കേവളിാവൂര് കേ�ാടി് എംന്ന കേപ�ില് അറിയതെപ്പ
ടുംന്ന ഈ പുഴയുമാായി ബിന്ധിപ്പിച്ച്് നീടിപ്പാ

 ബിി. മാറ്റോ�ോജ്

പഞ്ചാായത്ത്് രാാജ്് | മാാര്ച്ച്് 20221



ക്കുന്ന സമാഗ്ര പദ്ധ്യ�ിയാണി് പുഴതെയാഴുകുംം 
മാാണിിക്കാല്. മാാണിിക്കാല് ഗ്രാമാപഞ്ച്ായത്തിി
തെ�യും ഹി�ി�കേ��ളിം മാിഷിതെ�യും കേനീതൃ
�വത്തിിലാാണി് ഈ പദ്ധ്യ�ി നീടിപ്പാക്കുന്ന�്. 
നീിലാവില് നീി�വധ്യി പ്രാശ്നങ്ങതെളി അഭാിമു�ീ�
�ിക്കുന്ന ഈ പുഴയും അനുബിന്ധ ഭൂപ്രാകേ�
ശങ്ങളുംം വീതെണ്ടടുംക്കു�യും പ്രാകേ�ശവാസി�
ളുംതെടി സാമ്പത്തിി� വി�സനീവുംം തെ�ാഴില് 
സാധ്യയ��ളുംം വര്ദ്ധ്യിപ്പിക്കു�യും തെചിയ്യു� 
എംന്ന ലാക്ഷംയകേത്തിാതെടിയാണി് പദ്ധ്യ�ി നീടിപ്പാ
ക്കുന്ന�്.

മാാണിിക്കാല് ഗ്രാമാപഞ്ച്ായത്തിിതെ� 
�ിഴക്കും പടിിഞ്ഞാാറും അ�ിര്ത്തിി�ൾ 
പ്രാകൃ�ി�മാണിീയമാായ �ണ്ട് പാറ�ളിാണി്. 
�ിഴക്കാ് �മ്പു�ാൻ-�മ്പു�ാട്ടി പാറയും 
പടിിഞ്ഞാാറ് തെവള്ളാണിിക്കാല് പാറയും. 
�മ്പു�ാൻ-�മ്പു�ാട്ടി പാറയുതെടി അടിിവാ�
ത്തുള്ള ഇ�പ്പുകുംഴിയില് നീിന്നാണി് മാാമാം പുഴ 
ഉത്ഭവിക്കുന്ന�്. തെവള്ളാണിിക്കാല്പാറയുതെടി 
ചുവട്ടില് നീിന്നുള്ള നീീര്ച്ച്ാലു�ളുംം ഈ പുഴ
യികേലാക്കാാണി് വന്നു കേചിരുന്ന�്.

തെനീല്കൃഷിി ഉൾതെപ്പതെടി വിവിധ്യ��ം 
കൃഷിി�ൾ ധ്യാ�ാളിമാായി  തെചിയ്തിരുന്ന 
പ്രാകേ�ശമാാണി് കേവളിാവൂര് കേ�ാടിിതെ�യും 
ഉപകേ�ാടും�ളുംകേടിയും ഇരുവശങ്ങളിിലും 
ഉണ്ടായിരുന്ന�്. ശുദ്ധ്യമാായ ജലാം വര്ഷിം 
മുഴുവൻ ഒഴു�ിയിരുന്ന ഈ പുഴ പ്രാകേ�ശ
വാസി�തെളില്ലാം കുംളിിക്കാാൻ 
ഉ പ കേയ ാ ഗ തെ പ്പ ടും ത്തി ിയ ി രു
ന്നു. പുഴബിണ്ട് ജനീങ്ങളുംതെടി 
യാത്രാമാാര്ഗവുംമാായിരുന്നു. 
പ്രാാകേ�ശി� സമ്പ�് വയവസ്ഥാ
യുകേടിയും ജനീജീവി�ത്തിിതെ�
യും നീതെട്ടല്ലായിരുന്നു ഈ 
ജലാകേ�ാ�സ്സ് .  എംന്നാല് 
�ാലാക്രകേമാണി ഇ�ിതെനീല്ലാം 

മാാറ്റ്ം വന്നു. കൃഷിിയിടിങ്ങൾ ��ിശു�ി
ടിക്കാാൻ തുടിങ്ങി. വയാപാ� വയവസായ 
സ്ഥാാപനീങ്ങളിില് നീിന്നും വീടും�ളിില് 
നീിന്നുതെമാല്ലാം ഒഴുക്കാിവിടുംന്ന ദ്രവമാാലാിനീയ
ങ്ങളുംം വലാിതെച്ച്റിയതെപ്പടുംന്ന പ്ലാാ�ി�് 
ഉൾതെപ്പതെടിയുള്ള ��മാാലാിനീയങ്ങളുംതെമാല്ലാം 
ക്രമാാ�ീ�മാായി ഈ ജലാകേ�ാ�സ്സിതെനീ 
മാലാിനീമാാക്കാാൻ തുടിങ്ങിയകേ�ാതെടി പുഴയിലാി
റങ്ങി കുംളിിക്കാാൻ �ഴിയാത്തി സ്ഥാി�ിയായി. 
പുഴയിതെലാ മാലാിനീജലാം സമാീപതെത്തി �ിണി
റു�ളിിതെലാ ജലാത്തിിതെ� ഗുണിനീിലാവാ�ത്തിി
നും ഭാീഷിണിിയായി. പുഴവ�മ്പ് �ാടുംമൂടും�യും 
തെചിയ്തകേ�ാതെടി പുഴയുതെടി വശങ്ങളിിലൂതെടിയുള്ള 
�ാല്നീടിയാത്രയും നീിലാച്ചു. �മ്പു�ാൻ-�മ്പു
�ാട്ടി പാറയിലും തെവള്ളാണിിക്കാല്പാറയി
ലും സഞ്ച്ാ�ി�ൾ ധ്യാ�ാളിമാായി എംത്തുന്നു
തെണ്ടങ്കാിലും ഈ പ്രാകേ�ശങ്ങളുംം നീാശത്തിി
തെ� വക്കാിലാാണി്. അങ്ങതെനീ, ഒരു �ാലാത്തി് 
ഗ്രാമാീണി ജീവി�ത്തിിതെ� ഹൃ�യത്തുടിിപ്പാ
യിരുന്ന പുഴയും അനുബിന്ധ പ്രാകേ�ശങ്ങ
ളുംം മൃ�ാവസ്ഥായികേലാക്കാ് നീീങ്ങുന്ന സ്ഥാി�ി 
ഉണ്ടായി. 

ഈ അവസ്ഥാ�ൾക്കാ് മാാറ്റ്ം ഉണ്ടാക്കു�
യും, �മ്പു�ാൻ-�മ്പു�ാട്ടിപാറ, തെവള്ളാണിി
ക്കാല്പാറ എംന്നിവയുതെടിയും, പുഴയുതെടിയും, 
പ�ിസ�പ്രാകേ�ശങ്ങളുംകേടിയും പഴയ�ാലാ 
പ്രാ�ാപം �ി�ിച്ചു പിടിിക്കു�യും തെചിയ്താല് 

പഴയ�ികേനീക്കാാൾ മാി�ച്ച് �ീ�ിയില് 
മാാണിിക്കാലാിതെ� അഭാിമാാനീ പ്രാ�ീ�മാായി 
പുഴകേയയും അനുബിന്ധ പ്രാകേ�ശങ്ങകേളിയും 
വി�സിപ്പിക്കാാൻ �ഴിയും. ഈ �ാഴ്ചപ്പാ
കേടിാതെടിയാണി് പുഴതെയാഴുകുംം മാാണിിക്കാല് 
പദ്ധ്യ�ി രൂപം പ്രാാപിക്കുന്ന�്.

പ്രവിർത്ത� രീതി 
പദ്ധ്യ�ിയുതെടി ഭാാഗമാായി പഞ്ച്ായത്തി്�

ലാത്തിില് വിപുലാമാായ സംഘാടി� സമാി�ി 
രൂപീ��ിച്ചു. തുടിര്ന്ന് വാര്ഡ്്�ലാ സംഘാ
ടി�സമാി�ി�ൾ രൂപീ��ിച്ചു. പുഴതെയാഴുകുംം 
മാാണിിക്കാലുമാായി ബിന്ധതെപ്പട്ട സാംസ്കാ 
�ി� പ്രാവര്ത്തിനീങ്ങൾ ഏകേ�ാപിപ്പിക്കു
ന്ന�ിനീായി പുഴയും പൂകേഞ്ച്ാലായും എംന്ന 
കേപ�ില് ഒരു സാംസ്കാ�ി� �മ്മിറ്റ്ി രൂപീ�
�ിച്ച്് പ്രാവര്ത്തിനീം ആ�ംഭാിച്ചു. സാമൂഹിയമാാ
ധ്യയമാപ്രാവര്ത്തിനീങ്ങൾക്കാായി കേസാഷിയല് 
മാീഡ്ിയ�മ്മിറ്റ്ി രൂപീ��ിച്ചു. വിവിധ്യ വകുംപ്പു
�കേളിയും ഏജൻസി�കേളിയും പതെങ്കാടുംപ്പിച്ച്് 
ബിഹു. ഭാക്ഷംയ സിവില് സസൈപ്ലാസ് വകുംപ്പ് 
മാന്ത്രിിയുതെടി അധ്യയക്ഷം�യില് കേയാഗം 
കേചിരു�യും അനുബിന്ധ പദ്ധ്യ�ി�ൾക്കാ് 
രൂപം നീല്കും�യും തെചിയ്തു.

കർമ്മപഥങ്ങളിിറ്റോലക്ക്
പി�പ്പൻകേ�ാടി് യു.ഐ.റ്റ്ി. കേ�ാകേളിജി 

തെലാ എംൻ.എംസ്.എംസ്. കേവാളിണ്ടിയ
ര്മാാരുതെടി സഹിായകേത്തിാതെടി ഹി�ി�
കേ��ളിം മാിഷിൻ സംസ്ഥാാനീ ഐ.ടിി.
മാിഷിൻ എംന്നിവയുതെടി കേനീതൃ�വത്തിില് 
സര്കേ�യും മാാപ്പകേത്തിാണുംം പൂര്ത്തിീ
��ിച്ചു. സംഘാടി�സമാി�ിയുതെടി പ്രാവ
ര്ത്തിനീങ്ങൾ ഏകേ�ാപിപ്പിക്കാാൻ പി�
പ്പൻകേ�ാടി് ജംഗ്ഷിനീില് സംഘാടി� 
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സമാി�ി ഓഫീസ് തുറന്നു. സംഘാടി� 
സമാി�ിയുതെടി കേനീതൃ�വത്തിില് പുഴയുതെടി 
ഉത്ഭവം �തെണ്ടത്തുന്ന�ിനീായി ഒരു യാത്ര 
നീടിത്തിി. തുടിര്ന്ന് ജനീപ്രാ�ിനീിധ്യി�ൾ 
വാര്ഡ്്�ലാ സംഘാടി� സമാി�ി പ്രാവര്ത്തി
�ര്, ഉകേ�യാഗസ്ഥാര് എംന്നിവരുതെടി കേനീതൃ
�വത്തിില് �ണ്ട് �ിവസങ്ങളിിലാായി ചിന്നൂര് 
മു�ല് തെവമ്പായം വതെ�യുള്ള പ്രാകേ�ശങ്ങ
ളിില് പുഴയുതെടി അവസ്ഥാ മാനീസ്സിലാാക്കുന്ന
�ിനീായി പുഴനീടിത്തിം സംഘടിിപ്പിച്ചു. 

ഈ സര്കേ�യിലും പുഴനീടിത്തിത്തിിലും 
�തെണ്ടത്തിിയ ചിിലാ പ്രാധ്യാനീ �ാ�യങ്ങൾ മുൻ 
നീിര്ത്തിിയാണി് പിന്നിടുംള്ള പ്രാവര്ത്തിനീങ്ങൾ 

നീടിന്ന�്. ��ിശു�ിടിക്കുന്ന പാടികേശ��ങ്ങ
ളിില് കൃഷിിയിറക്കുന്ന�ിതെ� ഒന്നാംഘട്ടം 
2022 തെഫബ്രുവ�ി 12നീ് ഏറ�ട്ടയ്ക്കാാല് പാടി
കേശ��ത്തിില് ഭാക്ഷംയ സിവില് സസൈപ്ലാസ് 
വകുംപ്പ് മാന്ത്രിി ശ്രീീ. ജി.ആര്.അനീില് വിത്തി് 
വി�ച്ച്് ഉ�്ഘാടിനീം തെചിയ്തു. ഗ്രാമാപഞ്ച്ായ
ത്തി് പ്രാസിഡ്�് കും�ി�കുംളിം ജയൻ അധ്യയ
ക്ഷംനീായ ചിടിങ്ങില് നീവകേ��ളിം �ര്മ്മപ
ദ്ധ്യ�ി കേ�ാര്ഡ്ികേനീറ്റ്ര് കേഡ്ാ. ടിി.എംൻ.സീമാ 
മു�യാ�ിഥിയായി. ജനീപ്രാ�ിനീിധ്യി�ളുംതെടി 
സാന്നിദ്ധ്യയത്തിില് വൻ ജനീപങ്കാാളിിത്തി
കേത്തിാതെടിയാണി് കൃഷിിയിറക്കാിയ�്. 

ഏകദിി� പുഴ ശു�ീകരണം
പുഴശുചിീ��ണിത്തിിനീായി നീാതെടിാരു

മാിച്ച്�ാണി് 2022 മാാര്ച്ച്് 13 തെലാ �ാഴ്ച. പുഴ
യികേലാക്കാിറങ്ങി മാാലാിനീയങ്ങൾ നീീക്കാി ഒഴുക്കാ് 
സുഗമാമാാക്കു�യായിരുന്നു അന്നതെത്തി 
പ്രാവൃത്തിി. പഞ്ച്ായത്തിിതെലാ 21 വാര്ഡു�
ളിില് നീിന്നും ജനീപ്രാ�ിനീിധ്യി�ളുംം സന്നദ്ധ്യ 
പ്രാവര്ത്തി�രും ഇ�ിനീായി മുന്നിട്ടിറങ്ങി. 
മാ�പു�ം ഇ�പ്പക്കുഴി മു�ല് തെവള്ളാണിിക്കാല് 
ചിന്നൂര് വതെ� പുഴയുതെടി 9 കേ�ന്ദ്രങ്ങളിില് 
ഒകേ�സമായം ഇ�ിനീ് തുടിക്കാമാിട്ടു. നീാതെടിാഴു
�ിതെയത്തിി ആകേഘാഷിമാായാണി് പുഴശുചിീ
��ണിം നീടിന്ന�്. കേവനീല് മാഴതെയത്തിിയ
കേപ്പാൾ പുഴയില് സവാഭാാവി� നീീതെ�ാഴുക്കാ് 
പ്രാ�ടിമാായതും ശ്രീകേദ്ധ്യയമാായി.

ഇ�ി ഞാോമെ�ോഴുകമെെ 
മൂന്നോംഘാെത്തി�് തുടക്കം

നീ വ കേ �� ളി ം  � ര് മ്മ പ ദ്ധ്യ � ി യു തെ ടി 
ഭാാഗമാായി ഹി�ി�കേ��ളിം മാിഷിൻ �കേ�ശ 
സവയംഭാ�ണി സ്ഥാാപനീങ്ങളുംതെടി കേനീതൃ
�വത്തിില് സംസ്ഥാാനീ വയാപ�മാായി 
നീ ടി പ്പ ാ ക്കു ന്ന  ജ നീ �ീയ  നീീ ര് ച്ച് ാ ല് 
ശുചിീ��ണി യജ്ഞംമാായ ഇനീി ഞാാതെനീാഴു
�തെട്ട മൂന്നാംഘട്ടത്തിിതെ� സംസ്ഥാാനീ�ലാ 
ഉ�്ഘാടിനീം മാാണിിക്കാലാിലാാണി് നീടിന്ന�്. 
ഭാക്ഷംയ സിവില് സസൈപ്ലാസ് വകുംപ്പ് മാന്ത്രിി 
ശ്രീീ. ജി.ആര്.അനീിലാിതെ� അധ്യയക്ഷം�യില് 
നീടിന്ന ചിടിങ്ങില് ജലാവിഭാവ വകുംപ്പ് മാന്ത്രിി 
ശ്രീീ. കേറാഷിി അഗ�ിനീാണി് ഉ�്ഘാടിനീം 
നീിര്�ഹിിച്ച്�്. നീവകേ��ളിം �ര്മ്മപദ്ധ്യ�ി 
സംസ്ഥാാനീ കേ�ാര്ഡ്ികേനീറ്റ്ര് കേഡ്ാ. ടിി.എംൻ.
സീമാ പദ്ധ്യ�ിതെയക്കുറിച്ച്് വിശ�ീ��ിച്ചു. 
‘പുഴതെയാഴുകുംം മാാണിിക്കാല്’ പദ്ധ്യ�ിയിലു
ൾതെപ്പടുംത്തിിയിട്ടുള്ള വിവിധ്യ വി�സനീ 
പ്രാവര്ത്തിനീങ്ങളുംതെടി പ്രാ�യാപനീവുംം പദ്ധ്യ�ി 
കേ��യുതെടി പ്രാ�ാശനീവുംം അന്നു നീടിന്നു. 

മുൻ�ാലാങ്ങളിില് സമൃദ്ധ്യമാായി ഒഴു�ിയി
രുന്ന നീ�ി�ൾ ജനീ�ീയ കൂട്ടായ്മ�ളിിലൂതെടി 
വീതെണ്ടടുംക്കുതെമാന്ന് മാന്ത്രിി കേറാഷിി അഗ�ിൻ 
പറഞ്ഞു. ജലാാശയങ്ങതെളി പഴയ പ്രാ�ാ
പത്തിികേലാക്കാ് �ി�ിതെച്ച്ത്തിിക്കുന്ന�ിലൂതെടി 
നീാടിിതെ� വി�സനീം സാധ്യയമാാകുംതെമാന്ന മു�യ
മാന്ത്രിി പിണിറായി വിജയതെ� �ീര്ഘവീക്ഷം
ണിത്തിിതെ� ഫലാമാായാണി് ഇനീി ഞാാതെനീാഴു
�തെട്ട പദ്ധ്യ�ി ആവിഷ്ക�ിച്ച്�്. 44 നീ�ി�ളുംം 
സമൃദ്ധ്യമാായി മാഴയും ഉണ്ടായിട്ടും കേ��ളി
ത്തിില് ചിിലായിടിങ്ങളിില് കുംടിിതെവള്ളക്ഷംാമാം 
കേനീ�ിടുംന്ന�ിനുള്ള �ാ�ണിങ്ങളിിതെലാാന്ന് 
ഭൂഗര്ഭാജലാത്തിിതെ� അളിവിലുണ്ടാകുംന്ന 
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കുംറവാണി്. ജലാാശയങ്ങതെളി വീതെണ്ടടുംക്കു
ന്ന�ിലൂതെടി ഇ�് പ�ിഹി�ിക്കാാൻ �ഴിയു
തെമാന്നും അകേ�ഹിം പറഞ്ഞു. 'പുഴതെയാഴുകുംം 
മാാണിിക്കാല് ' പ�ിപാടിിയുതെടി സമാഗ്ര പദ്ധ്യ
�ികേ�� മാാണിിക്കാല് ഗ്രാമാ പഞ്ച്ായത്തി് 
സൈവസ് പ്രാസിഡ്� ് കേലാ�ാ കുംമാാ�ിക്കാ് 
നീല്�ി മാന്ത്രിി പ്രാ�ാശനീം തെചിയ്തു.

മാാണിിക്കാല് പഞ്ച്ായത്തിിതെനീ സമ്പൂ
ര്ണ്ണ ��ിശു�ഹിി� പഞ്ച്ായത്തിാക്കുന്ന
�ിനുള്ള പ്രാവര്ത്തിനീങ്ങൾ ആ�ംഭാിക്കുതെമാ
ന്ന് ചിടിങ്ങില് അധ്യയക്ഷം� വഹിിച്ച് ഭാക്ഷംയ 
തെപാതുവി��ണി വകുംപ്പു മാന്ത്രിി ജി.ആര്. 
അനീില് പറഞ്ഞു. ഇ�ിതെ� ഭാാഗമാായി 
പഞ്ച്ായത്തിിതെലാ ��ിശു �ിടിന്ന പത്തി് 
തെഹിക്ടര് ഭൂമാിയില് തെനീല്കൃഷിി തുടിങ്ങിയിട്ടു
ണ്ട്. അടുംത്തി ഘട്ടതെമാകേന്നാണിം ക്ഷംീ��ര്ഷി
�ര്ക്കാ് കൂടിി ഉപകേയാഗതെപ്പടുംന്ന �ീ�ിയില് 
�ീറ്റ്പ്പുല് കൃഷിി ആ�ംഭാിക്കും. വീട്ടമ്മമാാര്ക്കാ് 
സവയം പ�യാപ്ത� സൈ�വ�ിക്കാാൻ സഹിാ
യിക്കുന്ന നീി�വധ്യി പദ്ധ്യ�ി�ൾ സംസ്ഥാാനീ 
സര്ക്കാാര് നീടിപ്പിലാാക്കുതെമാന്നും അകേ�ഹിം 
കൂട്ടികേച്ച്ര്ത്തു.

‘ഇനീി ഞാാതെനീാഴു�തെട്ട’ �ാമ്പയിതെ� 
ഒന്നും �ണ്ടുംം ഘട്ടങ്ങളിിലാായി ഇതുവതെ� 412 
�ികേലാാമാീറ്റ്ര് ദൂ�ം പുഴ�ളുംം 45,736 �ികേലാാമാീ
റ്റ്ര് ദൂ�ം കേ�ാടും�ളുംം നീീര്ച്ച്ാലു�ളുംം വീതെണ്ട
ടുംത്തു. മൂന്നാംഘട്ടത്തിില് പശ്ചിിമാഘട്ട പ്രാകേ�
ശങ്ങളിിതെലാ ജലാശൃംം�ലാ�ൾ വീതെണ്ടടുംക്കുന്ന 
പ്രാവര്ത്തിനീങ്ങൾ സംഘടിിപ്പിക്കും. ജലാകേ�ാ
�സ്സു�ളിില് സവച്ഛമാായ നീീതെ�ാഴുക്കാ് ഉറപ്പാ
ക്കു�വഴി മാണ്ണിടിിച്ച്ിലാിനും ഉരുൾതെപാട്ടലാിനു
മുള്ള സാധ്യയ��ൾ ഇല്ലാ�ാക്കു�യുമാാണി് 
പദ്ധ്യ�ിയുതെടി ഉകേ�ശം. 

പുഴമെയോഴുകും മാോണിക്കൽ : 
ആദിയഘാെ പദ്ധതികള്
• മാാണിിക്കാല് ഗ്രാമാപഞ്ച്ായത്തിിലൂതെടി 

�ടിന്നുകേപാകുംന്ന മാാമാംനീ�ിയുതെടിയും 
അ�ികേലാതെയ്ക്കാത്തിികേച്ച്രുന്ന നീീര്ച്ച്ാലു�
ളുംതെടിയും ശുചിീ��ണിവുംം വീതെണ്ടടുംപ്പും

• പൂഴയുകേടിയും നീീര്ച്ച്ാലു�ളുംകേടിയും സമാീപ 
പ്രാകേ�ശങ്ങളിിതെലാ ��ിശ് പാടിങ്ങളിില് 
തെനീല്കൃഷിി. കൂടിാതെ� ചിങ്ങാടികൃഷിിയും 
മാത്സായ കൃഷിിയും �ാമാ� കൃഷിിയും 

• പുഴകേയാ� പ്രാഭാാ� സായാഹ്ന പാ� 
�ളുംം സൈസക്കാിൾ ട്രീാക്കു�ളുംം 

• �മ്പു�ാൻ �മ്പു�ാട്ടിപ്പാറ ടൂറിസം വി� 
സനീം, തെവള്ളാണിിക്കാല്പ്പാറ ടൂറിസം 
വി�സനീം

• കേവളിാവൂര് ജംഗ്ഷിനീില് കേടിക്കാ് എം 
കേ�ക്കാ് വഴിയിടി വിശ്രീമാ കേ�ന്ദ്രവുംം 
വികേനീാകേ�ാപാധ്യി�ളുംം 

• 100% അസൈജവ മാാലാിനീയ കേശ��ണിവുംം 
സംസ്ക�ണിവുംം,  തെവമ്പായം കേ�ന്ദ്രീ
��ിച്ച്്  സൈജവമാാലാിനീയ സംസ്ക�ണി 
സംവിധ്യാനീം

• ഗ്രാമാീണി ജനീ�യുതെടി വരുമാാനീവര്ദ്ധ്യനീ
വിനുള്ള പ്രാവര്ത്തിനീങ്ങൾ

• ഭൂഗര്ഭാജലാ കേപാഷിണി പ�ിപാടിി�ൾ
• പുഴകേയാ� സാംസ്കാ�ി� പ്രാവര്ത്തിനീ 

ങ്ങൾ 
കൃഷിിവകുംപ്പ്, ജലാകേസചിനീവകുംപ്പ്, മാണ്ണ് 

സം�ക്ഷംണി മാണ്ണ് പ�യകേവക്ഷംണി വകുംപ്പ്, 

ഭൂജലാ വകുംപ്പ്, വനീംവകുംപ്പ്, റവനീൂ വകുംപ്പ്, 
വികേനീാ�സഞ്ച്ാ�വകുംപ്പ്, മാഹിാത്മാാഗാന്ധി 
കേ�ശീയ ഗ്രാമാീണി തെ�ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ്യ�ി, 
ഭൂവിനീികേയാഗ കേബിാര്ഡ്്, �കേ�ശ സവയം
ഭാ�ണി വകുംപ്പ്, മാലാിനീീ��ണി നീിയന്ത്രിണി 
കേബിാര്ഡ്്, കുംടുംംബിശ്രീീ, ഹി�ി�കേ��ളിം 
മാ ിഷിൻ, ശുചിി�വ  മാ ിഷിൻ, ജലാവിഭാവ 
വി�സനീ വിനീികേയാഗ കേ�ന്ദ്രം (CWRDM), 
ഐ.ടിി.മാിഷിൻ എംന്നിവയുതെടി സഹി��ണി
കേത്തിാതെടി പദ്ധ്യ�ി പൂര്ത്തിിയാക്കാാനീാണി് 
ലാക്ഷംയമാിടുംന്ന�്.                                  1 

ലേ�ഖകന് ഹരിിതലേകരിളംം മിിഷന് പബ്ലിിക് 
റിിലേ�ഷന്സ്് ഓഫീീസ്റിാണ്്.
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സംസ്ഥാാനീത്തി് ജനീ�ീയാസൂത്രണി
ത്തിിനീ് ആ�ംഭാം കുംറിച്ച്ിട്ട് �ാല് 

നൂറ്റ്ാണ്ട് പിന്നിട്ടി�ിക്കുന്നു. നീാളിിതുവതെ� 
സംസ്ഥാാനീം കേനീടിിയ മാാനീവ വി�സനീ
ത്തിിതെലായും വികേ�ന്ദ്രീകൃ� ജനീാധ്യിപ�യ 
ഭാ�ണിനീിര്�ഹിണിത്തിിതെലായും അടിയാ
ളിതെപ്പടുംത്തിലു�ളുംം കേനീട്ടങ്ങളുംം സുസ്ഥാി�
മാായും സ്ഥാായിയായും നീിലാനീിര്കേത്തിണ്ട
തും കേ��ളിത്തിിതെ� ജനീ�ീയ വി�സനീ 
മാാതൃ�തെയ പു�ിയ വി�സനീ തെവല്ലുവിളിി
�തെളി കേനീ�ിടിാൻ സാധ്യിക്കുന്ന �ീ�ിയില് 
പ്രാാപ്തമാാകേക്കാണ്ടതുമാായിട്ടുണ്ട്. അ�ിലുപ�ി 
വി�സനീ പ്രാശ്നങ്ങതെളി വിശാലാമാായ �ാഴ്ച
പ്പാടിില്�തെന്ന കേനീാക്കാിക്കാാകേണിണ്ടതുമാാ
യിട്ടുണ്ട്. പ്രാാകേ�ശി� സര്ക്കാാറു�ളുംതെടി 
ഇടിതെപടിലു�ളുംം ഉത്തി�വാ�ിത്തിങ്ങളുംം 

ചുമാ�ലാ�ളുംം ചിലാനീാത്മാ�വുംം അ�ിവി
ശാലാവുംം ആകുംന്ന �ീ�ിയില് പ്രാവര്ത്തിനീ 
സവാ�ന്ത്രിയം നീല്കുംന്ന ഒരു ബിഡ്്ജറ്റ്ാണി് 
2022-23 തെലാ സംസ്ഥാാനീ ബിഡ്്ജതെറ്റ്ന്ന് 
സൂക്ഷ്മമാായി നീി�ീക്ഷംിച്ച്ാല് �ാണിാനീാകുംം. 
�ാ�ി�യത്തിിതെ� ബിഹുമു��ലാങ്ങകേളിാടി ്  
പ്രാ�ി��ിക്കാാനും ജീവതെ�യും ജീവകേനീാ
പാധ്യി�ളുംതെടിയും സമ്പൂര്ണ്ണ പ�ിവര്ത്തിനീം 
സാധ്യയമാാക്കുന്ന�ിനുള്ള നൂ�നീമാായ പ�ി
പാടിി�ളുംം പദ്ധ്യ�ി�ളുംം ആവിഷ്ക�ിക്കാാനും 
കേക്ഷംമാപദ്ധ്യ�ി�ളുംതെടിയും കേസവനീങ്ങളുംതെടി
യും കേ�ന്ദ്രബിിന്ദുവായി നീമ്മുതെടി പ്രാാകേ�ശി� 
സര്ക്കാാറു�തെളി മാാറ്റുന്ന�ിനുള്ള ചിിലാ �ാല്
തെവപ്പു�ളിാണി് 2022-23 തെലാ ബിഡ്്ജറ്റ്ില് 
ധ്യനീ�ാ�യ മാന്ത്രിി K.N. ബിാലാകേഗാപാല് 
നീടിത്തിിയതെ�ന്ന് �ാണിാം. 

പുതിയ കോലറ്റോത്തക്ക് 
മുറ്റോന്നറിോനുള്ള �യം: 

വരുന്ന 25 വര്ഷിക്കാാലാം മുന്നില് �ണ്ടും
തെക്കാാണ്ടുംള്ള ഒരു നീവകേ��ളി സൃഷ്ടിയാണി് 
ബിഡ്്ജറ്റ്ിതെ� �ാ�ല് എംന്ന് പറയാം. 
ജനീങ്ങളുംതെടി ജീവി� നീിലാവാ�ം ഉയര്ത്തുന്ന
കേ�ാതെടിാപ്പം കേ��ളിതെത്തി വി�സി� �ാജയ
ങ്ങളുംതെടി നീിലാവാ�ത്തിികേലാക്കാ് എംത്തിിക്കാാനും 
ബിഡ്്ജറ്റ്് ലാക്ഷംയംതെവക്കുന്നു. ഇ�ിനീായി 
സംസ്ഥാാനീത്തിിതെ� അടിിസ്ഥാാനീ സ���യം, 
ഉല്പാ�നീ കേമാ�ലാ, തെ�ാഴില് എംന്നിവ
യ്ക്കാ് വലാിയ പ്രാാധ്യാനീയം നീല്�ിതെക്കാാണ്ട് 
വിജ്ഞംാനീകേത്തിയും വി�സനീതെത്തിയും 
കേചിര്തെത്തിാരു വി�സനീ �ാഴ്ചപ്പാടിാണി് 
ബിഡ്്ജറ്റ്് മുകേന്നാട്ട് തെവച്ച്ി�ിക്കുന്ന�്. 14-ാം 

സ�സ്ഥാൊനീ ബഡ്്ജറ്റ്് 2022-23
പ്രാൊകേ�ശി� സര്ക്കാംൊറു�ൾക്കാം് 
�ൊല് ലാക്ഷം� കേ�ൊടിി 
 ഹുസൈസ്ൻ എം. മാിന്നത്ത്
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പദ്ധ്യ�ി (2022-27) യുതെടി വി�സനീ സമാീപ
നീങ്ങളുംം ബിഡ്്ജറ്റ്ില് പ്രാ�ിഫലാിക്കുന്നുണ്ട്. 
1.34 ലാക്ഷംം കേ�ാടിി റവനീൂ വ�വുംം 1.57 ലാക്ഷംം 
കേ�ാടിി റവനീു തെചിലാവുംം ഉള്ള ബിഡ്്ജറ്റ്ില് 
22,968.09 കേ�ാടിി രൂപയുതെടി �മ്മിയാണി് 
�ാണിിക്കുന്ന�്. മൂലാധ്യനീ തെചിലാവിനീായി 
മാാറ്റ്ിതെവച്ച്ി�ിക്കുന്ന�് 14,841.16 കേ�ാടിി 
രൂപയുമാാണി്. ഏ�കേ�ശം �ാല് ലാക്ഷംം 
കേ�ാടിികേയാളിം തു�യാണി് പ്രാാകേ�ശി� 
�ലാത്തിികേലാക്കാ് വിവിധ്യ വി�സനീ പ്രാവര്
ത്തിനീങ്ങൾക്കാായി ഒഴു�ിതെയത്തുന്ന�്. 
വ ി�സനീ പ്രാക്രിയയില് പ്രാാകേ�ശി� 
സര്ക്കാാറു�ളുംതെടി വര്ദ്ധ്യിച്ച്് വരുന്ന പങ്കാാ
ളിിത്തിമാാണി് ഇ�് �ാണിിക്കുന്ന�്. �ണ്ട് 
പ്രാളിയത്തിിതെ�യും തുടിര്ന്ന് വന്ന കേ�ാവിഡ്് 
മാഹിാമാാ�ിതെയയും കേ��ളിം പ്രാ�ികേ�ാധ്യി
ച്ച്�് പ്രാാകേ�ശി� സര്ക്കാാറു�തെളി മുൻ
നീിര്ത്തിിതെക്കാാണ്ട് �തെന്നയാണി്. ഈ ഒരു 
പശ്ചിാത്തിലാത്തിില് കൂടും�ല് പ്രാാകേ�ശി� 
സര്ക്കാാര് ഇടിതെപടിലു�ൾ വി�സനീ പ്രാക്രി
യയില് ആവശയമാാതെണിന്ന് �തെന്നയാണി് 
സംസ്ഥാാനീത്തിിതെ� തെപാതു �ാഴ്ചപ്പാടി്. 

പദ്ധതി വിിഹാിതത്തിമെല 
വിർദ്ധ�വി് :

�കേ�ശസ്ഥാാപനീങ്ങളുംതെടി പ്രാധ്യാനീ വിഭാവ 
കേ�ാ�സ്സ് വി�സനീഫണ്ടാണി്. സംസ്ഥാാനീ 
ബിഡ്്ജറ്റ്ില് കേ�ന്ദ്ര വിഹിി�ം ഉൾതെപ്പതെടി 
ആതെ� പദ്ധ്യ�ി വിഹിി�മാായി വ�യിരുത്തിി
യി�ിക്കുന്ന�് 39640.19 കേ�ാടിി രൂപയാണി്. 
ആറാം സംസ്ഥാാനീ ധ്യനീ�ാ�യ�മ്മീഷിൻ 
വിവിധ്യ പദ്ധ്യ�ി�ളുംം പ�ിപാടിി�ളുംം ഏതെറ്റ്
ടുംക്കുന്ന�ിനീായി പ്രാാകേ�ശി� സര്ക്കാാറു�ൾ
ക്കാ് നീല്കുംവാൻ ശുപാര്ശ തെചിയ്തി�ിക്കുന്ന�് 
സംസ്ഥാാനീ പദ്ധ്യ�ി അടിങ്കാല് തു�യായ 
30370 കേ�ാടിി രൂപയുതെടി 26.5 % തു�യാണി്. 
ഇ�് പ്രാ�ാ�ം 8048.00 കേ�ാടിി രൂപയാണി് 
വി�സനീ ഫണ്ടായി പ്രാാകേ�ശി� സര്ക്കാാറു
�ൾക്കാ് 2022-23 ബിഡ്്ജറ്റ്ില് വ�യിരുത്തിി
യിട്ടുള്ള�്. മുൻവര്ഷിം ഇ�് 26% ആയിരുന്നു. 
അ�ായ�് മുൻവര്ഷികേത്തിക്കാാൾ 868 കേ�ാടിി 
രൂപ അധ്യി�മാായി വ�യിരുത്തിിയി�ിക്കു
ന്ന�ായി �ാണിാം. ഇ�ില് 6505.15 കേ�ാടിി 
രൂപ തെപാതുവിഭാാഗത്തിിനും പട്ടി�ജാ�ി 
വി�സനീത്തിിനീ് 1341.50 കേ�ാടിി രൂപയും 

പട്ടി� I
ബിഡി്ജ�് 2022-23 (അനുബിന്ധംം IV)

പ്രോറ്റോദിശിക സ്ർക്കോരുകള്ക്ക് വികയിരുത്തിയ വിികസ്�, ജ�റിൽ പർ�സ്്,
ആസ്ഥാി വിികസ്� ഫണ്ടാ് വിിശദിോംശങ്ങള് (രൂപ റ്റോകോടിയിൽ)

�കേ�ശ 
സ്ഥാാപനീം/ 
എംണ്ണം

വിികസ്� ഫണ്ടാ്

ജനീറല് 
പര്പ്പസ് 

ഗ്രാ�്

ആസ്ഥാി 
സം�
ക്ഷംണി 
ഫണ്ട്

കേറാഡ്് 
ആസ്ഥാി 
സം�
ക്ഷംണി 
ഫണ്ട്

ആതെ� 
തെമാാത്തിം 

(8+9+ 
10+11

തെപാതുവിഭാാഗം
15th ധ്യനീ�ാ�യ �മ്മീഷിൻ വിഹിി�ം

സാധ്യാ�ണി 
വിഹിി�ം

കേബിസി�് 
ഗ്രാ� ്

സൈടിഡ്് 
ഗ്രാ�്

തെഹില്ത്തി് 
ഗ്രാ�്

പട്ടി�ജാ
�ി ഉപ 
പദ്ധ്യ�ി

പട്ടി� 
വര്ഗ്ഗ ഉപ 
പദ്ധ്യ�ി

ആതെ� 
വി�സനീ 

ഫണ്ട്

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
കേ�ാര്പ്പ 
കേറഷിൻ (6) 554.45 .... 228.00 11.05 87.18 3.95 884.63 157.32 67.23 63.17 1172.35

മുനീിസിപ്പാ 
ലാിറ്റ്ി (87) 441.44 139.20 245.80 322.22 137.48 12.25 1298.40 226.49 194.46 207.41 1926.76

ജില്ലാ പഞ്ച്ാ
യത്തി് (14) 463.69 74.76 112.14 105.43 223.33 37.07 1016.42 67.46 217.61 66.34 1367.83

കേ�ാക്കാ് 
പഞ്ച്ായത്തി് 
(152)

463.69 74.76 112.14 30.59 223.33 37.07 941.58 95.94 163.31 .... 1200.83

ഗ്രാമാപഞ്ച്ാ
യത്തി് (941) 2163.90 348.88 523.32 89.69 669.98 111.21 3906.97 1302.42 513.39 1512.73 7235.51

ആതെ� 
(1200) 4087.17 637.6 1221.4 558.98 1341.50 205.55 8048.00 1849.63 1156.00 1849.65 12903.28




�തിിനഞ്ചാാം ധനകാരയ 
കമ്മീീഷന് വാിഹിതിമായാി 
2022-23 ബ്ഡീ്ജ്റ്റിില് 

പ്രാശേ��ിക സര്ക്കാാറുകള്ക്കാ് 
വാകയാിരുംത്തിയാിരിക്കുംന്ന്തി് 

2417.98 ശേകാടി രൂ�യാാണ്. 
കഴിഞ്ഞ വാര്ഷശേത്തക്കാാള്  

623 ശേകാടി രൂ�  
അംധികമായാി പ്രാശേ��ിക 
സര്ക്കാാറുകള്ക്കാ് ലഭിച്ചു.
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പട്ടി�വര്ഗ്ഗ വി�സനീത്തിിനീ് 205.55 കേ�ാടിി 
രൂപയുമാാണി് വ�യിരുത്തിിയി�ിക്കുന്ന�്. 
തെപാതു വിഭാാഗത്തിില് വ�യിരുത്തിിയ 
6505.15 കേ�ാടിി രൂപയില് 4087.17 കേ�ാടിി 
രൂപ സാധ്യാ�ണി വിഹിി�വുംം (Normal 
Share) 2417.98 കേ�ാടിി രൂപ പ�ിനീഞ്ച്ാം 
ധ്യനീ�ാ�യ�മ്മീഷിൻ ഗ്രാന്റുമാാണി്. 

2011 തെസൻസസ് പ്രാ�ാ�ം സംസ്ഥാാനീ 
ജനീസം�യയില് പട്ടി�ജാ�ി ജനീസം�യ 
9.1% വുംം പട്ടി�വര്ഗ്ഗ ജനീസം�യ 1.45% 
വുംം ആണി്. എംന്നാല് ഈ വിഭാാഗങ്ങളുംതെടി 
വി�സനീത്തിിനീായി സംസ്ഥാാനീ സര്ക്കാാര് 
ബിഡ്്ജറ്റ്ില് യഥാക്രമാം പദ്ധ്യ�ി വിഹിി�

ത്തിിതെ� 9.8%, 2.83% എംന്നീ ക്രമാത്തിിലാാണി് 
വി�സനീ ഫണ്ട് വ�യിരുത്തിിയി�ിക്കുന്ന�്. 
പട്ടി�ജാ�ി വി�സനീത്തിിനീായി ബിഡ്്ജ
റ്റ്ില് ആതെ� വ�യിരുത്തിിയി�ിക്കുന്ന�് 
2979.4 കേ�ാടിി രൂപയാണി്. ഇ�ില് 1341.3 
കേ�ാടിിയും (45%) പ്രാാകേ�ശി� സര്ക്കാാറു
�ൾ വഴി വിവിധ്യ വി�സനീ പദ്ധ്യ�ി�ൾ 
ഏതെറ്റ്ടുംക്കുന്ന�ിനീാണി്. അകേ�കേപാതെലാ പട്ടി
�വര്ഗ്ഗ വി�സനീത്തിിനീായി ബിഡ്്ജറ്റ്ില് 
ആതെ� വ�യിരുത്തിിയി�ിക്കുന്ന�് 859.5 
കേ�ാടിി രൂപയാണി്. ഇ�ില് 205.55 കേ�ാടിി 
രൂപ (23.5%) പ്രാാകേ�ശി� സര്ക്കാാറു�ൾ 
വഴി വിവിധ്യ പദ്ധ്യ�ി�ൾ ഏതെറ്റ്ടുംത്തി് നീടിത്തു

ന്ന�ിനീാണി് വ�യിരുത്തിിയി�ിക്കുന്ന�്. 
ബിാക്കാി തു� പട്ടി�ജാ�ി/പട്ടി�വര്ഗ്ഗ 
വി�സനീ വകുംപ്പു�ൾ വഴി വിവിധ്യ വി�സനീ 
പദ്ധ്യ�ി�ൾ ഏതെറ്റ്ടുംത്തി് നീടിത്തുന്ന�ിനീാണി്. 
ഇ�ിനീ് പുറതെമാ പ്രാാകേ�ശി� സര്ക്കാാറു�ൾ
ക്കാ് പ�മ്പ�ാഗ� ചുമാ�ലാ�ൾ നീിര്�ഹിി
ക്കുന്ന�ിനീ് ജനീറല് പര്പ്പസ് ഗ്രാ�ായും 
പ്രാാകേ�ശി� സര്ക്കാാറു�ളുംതെടി ഉടിമാസ്ഥാ�യി
ലുള്ള കേറാഡ്്-കേറാഡ്ി�� ആസ്തിി�ളുംതെടി പ�ി
പാലാനീത്തിിനീായി 4845.66 കേ�ാടിി രൂപയും 
2022-23 ബിഡ്്ജറ്റ്ില് വ�യിരുത്തിിയിട്ടുണ്ട്. 
ഇ�ില് പ�മ്പ�ാഗ� ചുമാ�ലാ�ൾ നീിര്
�ഹിിക്കാാൻ ജനീറല് പര്പ്പസ് ഗ്രാ�ായി 
സംസ്ഥാാനീ �നീ�് നീികും�ിയുതെടി 4% 
അ�ായ�് 1850 കേ�ാടിി രൂപയും കേറാഡ്ി�� 
ആസ്തിി�ളുംതെടി സം�ക്ഷംണിത്തിിനീായി 1156 
കേ�ാടിി രൂപയും (2.5%) കേറാഡ്് ആസ്തിി�
ളുംതെടി സം�ക്ഷംണിത്തിിനീായി 1850 കേ�ാടിി 
രൂപയുമാാണി് (4.5%) വ�യിരുത്തിിയിട്ടുള്ള�്. 
വി�സനീഫണ്ട്, ജനീറല് പര്പ്പസ് ഫണ്ട്, 
ആസ്ഥാി വി�സനീ ഫണ്ട് എംന്നീ വിഭാാഗത്തിി
ലാായി 12903.28 കേ�ാടിി രൂപയാണി് 2022-23 
ബിഡ്്ജറ്റ്ില് പ്രാാകേ�ശി� സര്ക്കാാറു�ൾക്കാ് 
വ�യിരുത്തിിയി�ിക്കുന്ന�്. വിശ�ാംശങ്ങൾ 
പട്ടി� 1 ല് തെ�ാടുംത്തിി�ിക്കുന്നു.

പതി�ഞ്ചാംോം ധാ�കോരയ 
കമ്മീഷനും 
പ്രോറ്റോദിശിക സ്ർക്കോറുകളുംം : 

പ�ിനീഞ്ച്ാം ധ്യനീ�ാ�യ �മ്മീഷിൻ 
വിഹിി�മാായി  2022 -23  ബിഡ്്ജറ്റ്ില് 
പ്രാാകേ�ശി� സര്ക്കാാറു�ൾക്കാ് വ�യിരുത്തിി
യി�ിക്കുന്ന�് 2417.98 കേ�ാടിി രൂപയാണി്. 
�ഴിഞ്ഞാ വര്ഷികേത്തിക്കാാൾ 623 കേ�ാടിി 
രൂപ അധ്യി�മാായി പ്രാാകേ�ശി� സര്ക്കാാറു
�ൾക്കാ് ലാഭാിച്ചു. ഗ്രാമാ, കേ�ാക്കാ്, ജില്ലാ പഞ്ച്ാ
യത്തു�ൾ ഉൾതെപ്പടുംന്ന ഗ്രാമാീണി�കേ�ശ 
സ്ഥാാപനീങ്ങൾക്കാ് 1246 കേ�ാടിി രൂപയും 
കേ�ാര്പ്പകേറഷിൻ, മുനീിസിപ്പാലാിറ്റ്ി�ൾ 
ഉൾതെപ്പടുംന്ന നീഗ��കേ�ശസ്ഥാാപനീങ്ങൾക്കാ് 
613 കേ�ാടിി രൂപയുമാാണി് വ�യിരുത്തിിയി
�ിക്കുന്ന�്. ധ്യനീ�ാ�യ �മ്മീഷിൻ തു�യുതെടി 
60% a) കുംടിിതെവള്ള ജലാസം�ക്ഷംണിം b)
ശുചിി�വ ��മാാലാിനീയം എംന്നീ �ണ്ട് കേമാ�ലാ
�ളിില് പ്രാകേ�യ� ഉകേ�ശ ഗ്രാ�ായി (Tied 
Grant) മാാത്രകേമാ വിനീികേയാഗിക്കാാവൂ എംന്ന് 
കേ�ന്ദ്ര ധ്യനീ�ാ�യ �മ്മീഷിൻ പ്രാകേ�യ�ം നീിര്
കേ�ശിക്കുന്നുണ്ട്. അ�ിനീാല് �തെന്ന 1221.40 
കേ�ാടിി രൂപ പ്രാകേ�യ� ഉകേ�ശ ഗ്രാ�ായിട്ടും 
637.6 കേ�ാടിി രൂപ അടിിസ്ഥാാനീ ഗ്രാ�ായിട്ടു
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മാാണി് വ�യിരുത്തിിയി�ിക്കുന്ന�്. ഇ�ിനീ് 
പുറകേമാ 558.98 കേ�ാടിി രൂപ തെഹില്ത്തി് 
ഗ്രാ�ായും പ്രാാകേ�ശി� സര്ക്കാാറു�ൾക്കാ് 
വ�യിരുത്തിിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തു� പ്രാാകേ�ശി� 
സര്ക്കാാറു�ളിിതെലാ PHC/CHC എംന്നിവയില് 
കേ�ാഗനീിര്ണ്ണയ അടിിസ്ഥാാനീ സ���യങ്ങൾ 
സൃഷ്ടിക്കുന്ന�് അടിക്കാമുള്ള�ിനീായി വിനീി
കേയാഗിക്കാാം. �ിരുവനീന്തംപു�ം, തെ�ാല്ലം, 
തെ�ാച്ച്ി, തൃശ്ശൂര്, കേ�ാഴികേക്കാാടി്, �ണ്ണൂര് 
കേ�ാര്പ്പകേറഷിൻ, മാലാപ്പുറം നീഗ�സഭാ തുടിങ്ങി 
10 ലാക്ഷംത്തിിലാധ്യി�ം (Million Plus) 
ജനീസം�യയുള്ള �കേ�ശസ്ഥാാപനീങ്ങൾക്കാ് 
അര്ബിൻ അകേ�ാതെമാകേറഷിനീായി വ�യിരു
ത്തിിയ 265 കേ�ാടിി രൂപയില് ഒരു ഭാാഗം 
നീഗ�സഞ്ച്യങ്ങളുംതെടി ഭാാഗമാായിവരുന്ന 
പ്രാാകേ�ശി�സര്ക്കാാര് പ്രാകേ�ശത്തും വിനീി
കേയാഗികേക്കാണ്ട�ാണി്. 
 
വിീടും ഫ്ലാോറ്റുംം സൈലഫ് മാിഷനും:

സംസ്ഥാാനീ സര്ക്കാാ�ിതെ� ഏറ്റ്വുംം 
പ്രാധ്യാനീ വി�സനീ മുൻഗണിനീ�ളിില് 
ഒന്നാണി് ഭാവനീമാില്ലാത്തിവര്ക്കാ് ഭാവനീം 
നീല്കും� എംന്ന�്. ഇ�ിനീായ് സംസ്ഥാാനീ 
സര്ക്കാാര് സമാഗ്രമാായ ഒരു സമാീപനീം 
സവീ��ിക്കു�യും സൈലാഫ് മാിഷിൻ ആ�ംഭാി
ക്കു�യുമുണ്ടായി. ഇ�ില് ഭാവനീ നീിര്മ്മാണി
ത്തിിനീായി പട്ടി�വര്ഗ്ഗ ഗുണികേഭാാക്താക്കാൾ
ക്കാ് 6 ലാക്ഷംം രൂപയും മാറ്റ്് എംല്ലാ വിഭാാഗ 
ഗുണികേഭാാക്താക്കാൾക്കും 4 ലാക്ഷംം രൂപയും 
നീല്കുംന്നുണ്ട്. �ഴിഞ്ഞാ 2021 വതെ� 2.76 
ലാക്ഷംം വീടും�ളിാണി് സൈലാഫ് മാിഷിൻ വഴി 
പൂര്ത്തിീ��ിച്ച്�്. സൈലാഫ് മാിഷിൻ ആ�യ 
ഘട്ടത്തിില് പൂര്ത്തിീ��ിക്കാാത്തി വീടും�ളുംതെടി 
പൂര്ത്തിീ��ണിമാാണി് ലാക്ഷംയമാിട്ട�്. �ണ്ടാം 
ഘട്ടത്തിില് സവന്തംമാായി ഭൂമാി ഉള്ളവര്ക്കാ് 
ഭാവനീനീിര്മ്മാണിവുംം മൂന്നാം ഘട്ടത്തിില് 
ഭൂ�ഹിി�രുതെടിയും വീടിില്ലാത്തിവരുതെടിയും 
പുനീ�ധ്യിവാസമാാണി്. 2022-23 ബിഡ്്ജ
റ്റ്ില് ഒരു ലാക്ഷംത്തിിലാധ്യി�ം വീടും�ളുംതെടി
യും 2950 ഫ്ലാാറ്റു�ളുംതെടിയും പൂര്ത്തിീ��ണിം 
ലാക്ഷംയമാിടുംന്നു. ഇ�ിനീായ് ബിഡ്്ജറ്റ്ില് 
സൈലാഫ് മാിഷിനീ് 1430.82 കേ�ാടിി രൂപയാണി് 
വ�യിരുത്തിിയി�ിക്കുന്ന�്. ഇ�ില് 525 
കേ�ാടിി ഗ്രാമാീണി കേമാ�ലായ്ക്കുംം 192 കേ�ാടിി 
നീഗ� കേമാ�ലാക്കും 300 കേ�ാടിി പട്ടി�ജാ�ി 
കേമാ�ലായ്ക്കുംം 140 കേ�ാടിി പട്ടി�വര്ഗ്ഗ കേമാ�
ലായ്ക്കുംമാാണി്. കൂടിാതെ� 273.82 കേ�ാടിി രൂപ 
KURDFC ക്കാ് ഭാവനീ വായ്പയുതെടി പലാിശ 
സബി്സിഡ്ി സഹിായധ്യനീമാായും വ�യിരു
ത്തിിയി�ിക്കുന്നു.

പട്ടി� 2
പ്രോറ്റോദിശിക സ്ർക്കോർ വിഴി �ട�ിലോക്കുന്ന 

റ്റോകന്ദ്രാോവിിഷ്കൃത പദ്ധതികളുംമെട ബിഡി്ജ�് വിിഹാിതം

ക്രമാ 
നീം കേമാ�ലാ/പദ്ധ്യ�ി�ൾ

വ�യിരുത്തിിയ 
തു� (രൂപ 

കേ�ാടിിയില്)

1 ഗ്രാമാ വി�സനീം ആര്.ഐ.ഡ്ി.എംഫ് – നീബിാര്ഡ്് 36.26
2 കേ�ശീയ ഗ്രാമാീണി ഉപജീവനീമാിഷിൻ 162.50
3 �ാ�ിദ്രയ നീിര്മ്മാര്ജ്ജനീ യൂണിിറ്റു�ൾ 10.00
4
 

പ്രാധ്യാൻ മാന്ത്രിി ആവാസ് കേയാജനീ-ഗ്രാമാീണ്
സാമൂഹിയ നീീ�ി പ�ിപാടിി 25.00 

5 കേ�ശീയ വാര്ദ്ധ്യ�യ�ാലാ തെപൻഷിൻ പദ്ധ്യ�ി 
നീഗ� വി�സനീം 150.03 

6 �ീൻ �യാല് അകേന്തംയാ�യ കേയാജനീ 75.00
7 പ്രാധ്യാൻ മാന്ത്രിി ആവാസ് കേയാജനീ-നീഗ�ം 416.00
8 സവച്ഛ് ഭാാ��് മാിഷിൻ (നീഗ�ം)  57.50
9 സ്മ്യാര്ട്ട് സിറ്റ്ി മാിഷിൻ 584.00
10 അമൃ�് 128.00
11 അമൃ�് -2.0 5.33

12 കേ��ളി കേസാളിിഡ്് കേവ�് മാാകേനീജ്തെമാ� ് കേപ്രാാജക്ട് 
(KSWMP) പട്ടി�ജാ�ി വി�സനീം 100.00 

 13 പ്രാധ്യാൻ മാന്ത്രിി ആവാസ് കേയാജനീ- ഗ്രാമാീണ് 12.50

14 �ീൻ �യാല് അകേന്തംയാ�യ കേയാജനീ
പട്ടി� വര്ഗ്ഗ വി�സനീം 82.50 

 15 പ്രാധ്യാൻ മാന്ത്രിി ആവാസ് കേയാജനീ-ഗ്രാമാീണ് 5.00
16 �ീൻ �യാല് അകേന്തംയാ�യ കേയാജനീ 27.08

ആതെ� 1876.70

ദിരിദ്രരഹാിത റ്റോകരളിം 
എന്ന ല�യത്തിറ്റോലക്ക് : 

ഒട്ടനീവധ്യി കേസവനീങ്ങളുംം വി�സനീ 
പ്രാവര്ത്തിനീങ്ങളുംം പക്ഷംപാ��ഹിി�മാായി 
തെപാതുജനീത്തിിനീ് നീല്കും�യും അവരുതെടി 
ജീവി�ത്തിില് നീിര്ണ്ണായ ഇടിതെപടിലു�ൾ 
നീടിത്തു�യും വിഭാിന്ന �ലാത്തിിലുള്ള �ാ�ി
ദ്രയവുംം, ഇല്ലായ്മയും (Deprivation) കുംറച്ചു
തെ�ാണ്ടും വരുന്ന�ില് പ്രാാകേ�ശി� സര്ക്കാാ
റു�ൾ വലാിയ പങ്കാ് വഹിിക്കുന്നുതെണ്ടങ്കാിലും 
അ�ിനീായ് സംസ്ഥാാനീത്തിിനീാ�മാാനീം 
തെപാതുവായതും സമാഗ്രവുംമാായ ഒരു �ാഴ്ച

പ്പാടി് രൂപീ��ിക്കുന്ന�ില് അടുംത്തി �ാലാം 
വതെ� പ്രാാകേ�ശി�സര്ക്കാാറു�ൾക്കാ് സാധ്യി
ച്ച്ിട്ടില്ല എംന്നതെ�ാരു യാഥാര്ത്ഥിയമാാണി്. 
�ാ�ിദ്രയത്തിിതെ� �ീവ്ര� വളിതെ� കുംറഞ്ഞാ 
സംസ്ഥാാനീമാാണി് കേ��ളിം. സംസ്ഥാാനീ
തെത്തി അ�ി��ിദ്രതെ� �തെണ്ടത്തുന്ന�ിനുള്ള 
സര്കേ� നീടിപടിി�ൾ പൂര്ത്തിീ��ിച്ച്ിട്ടുണ്ട്. 
2022-23 തെലാ ബിഡ്്ജറ്റ്ില് പ്രാ�യാപിച്ച് 
‘അ�ി�ാ�ിദ്രയ ലാഘൂ��ണിത്തിിനീായി പ്രാ
കേ�യ�മാായി ഒരു പദ്ധ്യ�ി’ എംന്ന ആശയം 
ഒരു പകേക്ഷം കേ��ളിമാായി�ിക്കും �ാജയത്തിിനീ് 
മാാതൃ� എംന്ന് �തെന്ന പറയാം. അ�ി�ാ�ിദ്രയ 
സര്കേ� വഴി �തെണ്ടത്തിിയ 64006 കുംടുംംബിങ്ങ
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ളുംതെടി അ�ിജീവനീത്തിിനും ഉപജീവനീത്തിിനു
മാായി കുംടുംംബിാധ്യിഷ്ഠിി� സൈമാകേക്രാ പ്ലാാനു�ൾ 
ആവിഷ്ക�ിച്ച്് നീടിപ്പിലാാക്കുവാൻ 2022-23 
ബിഡ്്ജറ്റ്് ലാക്ഷംയംതെവക്കുന്നു. പ്രാാകേ�ശി� 
സര്ക്കാാറു�ൾ അവരുതെടി വാര്ഷിി� പദ്ധ്യ
�ിയില് ഇ�ിനീായി അനീിവാ�യമാായും 
നീിര്ബിന്ധമാായും പദ്ധ്യ�ി�ൾ ഏതെറ്റ്ടുംത്തി് 
നീടിപ്പിലാാകേക്കാണ്ട�ാണി്. അ�ിനുള്ള ക്രമാീ
��ണിങ്ങൾ പ്രാാകേ�ശി� സര്ക്കാാറു�ളുംതെടി 
മാാര്ഗ്ഗകേ��യിലും സര്ക്കാാര് വരുത്തു�യും 
തെചിയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇ�ിതെ� പ്രാാ�ംഭാ നീടിപടിി�ൾ
ക്കാായി 100 കേ�ാടിി രൂപയും വ�യിരുത്തിി
യി�ിക്കുന്നു. വി�സനീ പ്രാക്രിയയില് ലാക്ഷംയാ
ധ്യിഷ്ഠിി� ഇടിതെപടിലു�ൾ ആവശയമാാതെണിന്ന 
�ി�ിച്ച്റിവാണി് ഗ്രാമാ പഞ്ച്ായത്തു�തെളി 
അടിിസ്ഥാാനീ യൂണിിറ്റു�ളിായി �ണ്ടുംതെ�ാ
ണ്ട് എംല്ലാ �ലാത്തിിലുമുള്ള സംകേയാജനീ 
ഏകേ�ാപനീ സാധ്യയ��ൾ വിനീികേയാഗിച്ചു 
തെ�ാണ്ട് ��ിദ്ര �ഹിി� കേ��ളിം എംന്ന ലാക്ഷംയം 
കേനീടിി എംടുംക്കാാനീായി പ്രാാകേ�ശി� സര്ക്കാാറു
�തെളി �തെന്ന സര്ക്കാാര് �ി�തെഞ്ഞാടുംത്തി�്. 

മെതോഴിലില്ലാോയ്മക്ക് പരിഹാോരം  
പ്രോറ്റോദിശിക സ്ർക്കോറുകളിിലൂമെട : 

സംസ്ഥാാനീ ജനീസം�യയുതെടി 60% 
കേത്തിാളിം തെ�ാഴില് ശക്തി ( Labour Force) 
അഥവാ 15-59 പ്രാായത്തിിനുള്ളില് ഉൾതെപ്പ
ട്ടവര് ആതെണിങ്കാിലും ഇന്ന് സംസ്ഥാാനീം 
അഭാിമു�ീ��ിക്കുന്ന ഏറ്റ്വുംം പ്രാധ്യാനീ 
പ്രാശ്നം തെ�ാഴില് ശക്തിതെയ ഫലാപ്രാ�മാായി 
വിനീികേയാഗിക്കാാൻ കേവണ്ടിയുള്ള തെ�ാഴില് 
സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധ്യിക്കുന്നില്ല എംന്ന�് 
�തെന്നയാണി്. അകേ� കേപാതെലാ സംസ്ഥാാനീ 
ജനീസം�യയില് 23% വരുന്ന യുവജനീങ്ങ
ളിില് (15-29 നും ഇടിയില് പ്രാായമുള്ളവര്) 
35.2% കേപരും തെ�ാഴില് �ഹിി�രുമാാണി്. 
സംസ്ഥാാനീതെത്തി യുവജനീങ്ങൾക്കാിടിയിതെലാ 
തെ�ാഴിലാില്ലായ്മയുതെടി �ീവ്ര�തെയയാണി് ഇ�് 
�ാണിിക്കുന്ന�്. ഗ്രാമാീണി കേമാ�ലായില് ഉള്ള 
സ്ത്രീീ�ളിില് 57.8% കേപരും തെ�ാഴില് ഇല്ലാത്തി
വ�ാണി്. കേയാഗയ�ക്കാനുസ�ിച്ച്് തെ�ാഴില് 
�തെണ്ടത്തിാൻ പറ്റ്ാത്തിവരുതെടി (under 
unemployment) എംണ്ണവുംം സംസ്ഥാാനീ
ത്തി് കും�ിച്ചുയരു�യാണി്. ഈ തെ�ാഴില്
ശക്തിതെയ പൂര്ണ്ണമാായും ഫലാപ്രാ�മാായും 
വ ിനീികേയാഗിക്കുന്ന�ില് പ്രാാകേ�ശി� 
സാധ്യയ��ൾ വിനീികേയാഗിക്കാാൻ മുതെമ്പാ
ന്നുമാില്ലാത്തി �ീ�ിയിലുള്ള ചിിലാ ഉറച്ച് �ാല്
വയ്പ്പു�ൾ 2022-23 ബിഡ്്ജറ്റ്ില് സര്ക്കാാര് 
നീടിത്തിിയ�ായി �ാണിാവുംന്ന�ാണി്.

എംല്ലാ �കേ�ശസവയംഭാ�ണിസ്ഥാാപനീങ്ങ
ളുംം പ്രാാകേ�ശി� തെ�ാഴില് സാധ്യയ� ഉൾതെപ്പ
ടുംത്തിി കേവക്കാൻസി ബിാങ്കും, ഇൻഡ്സ്ട്രിിയല് 
റസിഡ്ൻസി തെസ�റും ഒരുക്കാാൻ നീിര്കേ�
ശിക്കുന്നു. 2022-23 സാമ്പത്തിി� വര്ഷിം 
മു�ല് വാര്ഷിി� പദ്ധ്യ�ിയുതെടി ഭാാഗമാായി 
എംല്ലാ �കേ�ശഭാ�ണി സ്ഥാാപനീങ്ങളുംം 1000 
ല് 5 കേപര്ക്കാ് തെ�ാഴില് നീല്�ാനുള്ള 
പ്രാകേ�യ� പദ്ധ്യ�ി നീിര്ബിന്ധമാായി ഏതെറ്റ്
ടുംക്കാാനും നീിര്കേ�ശിക്കുന്നു. ഇകേ�ാതെടിാപ്പം 
�തെന്ന പ്രാാകേ�ശി� സര്ക്കാാര് പങ്കാാളിിത്തി 
കേത്തിാതെടി ഒരു ലാക്ഷംം സം�ംഭാങ്ങൾ ആ�ം
ഭാിക്കാാനുള്ള വയവസായ വകുംപ്പിതെ� പദ്ധ്യ�ി, 
തെ� ഡ്ിസ്കിതെ� തെ�ാഴിലാവസ� വി�സനീ 
പദ്ധ്യ�ി എംന്നിവയും ഉണ്ട്. ഐ.ടിി ഉൾതെപ്പതെടി 
വിവിധ്യ കേമാ�ലാ�ളിില് തെ�ാഴില് സൈനീപുണിയ
മുള്ള യുവ�ി�ൾ ഉൾതെപ്പതെടിയുള്ളവര്ക്കാ് 
വീടിിനു സമാീപം ഡ്ിജിറ്റ്ലാായി തെ�ാഴില് 
നീല്�ാനുള്ള സംവിധ്യാനീം ഒരുക്കുതെമാന്നും 
സര്ക്കാാര് ബിഡ്്ജറ്റ്ില് പ്രാ�യാപിച്ച്ിട്ടുണ്ട്. 
ഇ�ിനീായി കേ�ാവിഡ്് �ാലാത്തി് രൂപതെപ്പട്ട 
'വര്ക്കാ് അറ്റ്് കേഹിാമാി'നീ് സമാാനീമാായി ‘വര്ക്കാ് 
നീിയര് കേഹിാം’ പദ്ധ്യ�ിയാണി് നീടിപ്പാക്കാാനു
കേ�ശിക്കുന്ന�്. ഇ�ിനീായ് ഓകേ�ാ പ്രാകേ�ശ
ത്തും ഇ�ര്തെനീറ്റ്് സംവിധ്യാനീകേത്തിാതെടിയു
ള്ള പ്രാകേ�യ� കേ�ന്ദ്രം �കേ�ശ സ്ഥാാപനീങ്ങൾ 

ഒരുകേക്കാണ്ട�ാണി്. �കേ�ശീയ സം�ംഭാ�തെ� 
കേപ്രാാത്സാാഹിിപ്പിക്കാാനും പു�ിയ ആശയ
ങ്ങൾ രൂപതെപ്പടുംത്തിാനും ഇന്നകേവഷിൻ 
ചിലാഞ്ച്് സംഘടിിപ്പിക്കാാനും, അഭായസ്തിവി�യര്
ക്കാ് തെ�ാഴില് ലാഭാിക്കുന്ന�ിനീ് സൈനീപുണിയ 
വി�സനീ പ�ിശീലാനീം വയാപ�മാായി 
നീല്കുംന്ന�ിനുള്ള കേപ്രാാജക്ടു�ൾ �കേ�ശ
ഭാ�ണി സ്ഥാാപനീങ്ങൾ അവരുതെടി പദ്ധ്യ
�ിയുതെടി ഭാാഗമാാക്കാാനും ഇ�ില് ദുര്ബിലാ 
വിഭാാഗങ്ങൾക്കും സ്ത്രീീ�ൾക്കും പ്രാകേ�യ� 
പ�ിഗണിനീ നീല്�ാനും ബിഡ്്ജറ്റ്് നീിഷ്കര്
ശിക്കുന്നുണ്ട്. വയവസായ സം�ംഭാ�ര്ക്കാ് 
അനീായാസം സം�ംഭാം തുടിങ്ങാനുള്ള 
'ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിംഗ് ബിിസിനീസ് ' �ാ�യ
ക്ഷംമാമാാക്കാാനുള്ള ഇടിതെപടില് �കേ�ശസവ
യംഭാ�ണിസ്ഥാാപനീങ്ങൾ സവീ��ിക്കാാനും 
ബിഡ്്ജറ്റ്് നീിര്കേ�ശിക്കുന്നുണ്ട്.

റ്റോകന്ദ്രാോവിിഷ്കൃത പദ്ധതികളിിമെല 
പ്രോറ്റോദിശിക സ്ർക്കോർ 
സ്ോന്നിദ്ധയം : 

പ്രാാകേ�ശി� സര്ക്കാാര് വഴി നീടിപ്പിലാാ
ക്കുന്ന 1876.70 കേ�ാടിി രൂപയുതെടി കേ�ന്ദ്രാ
വിഷ്കൃ� പദ്ധ്യ�ി�ൾ 2022-23 ബിഡ്്ജറ്റ്ില് 
പ്രാ�യാപിക്കു�യുണ്ടായി. കേ�ന്ദ്ര സര്ക്കാാര് 
കേ�ാണ്സര് തെചിയ്തി�ിക്കുന്ന ഈ പദ്ധ്യ�ി
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പട്ടി� 3
ബിഡി്ജ�് 2022-23 പ്രോറ്റോദിശിക സ്ർക്കോരുകള്ക്കുള്ള 

ബിഡി്ജ�് �ീക്കിയിരു�്

ക്രമാ 
നീം. പദ്ധ്യ�ി�ൾ വ�യിരുത്തിിയ 

തു� (കേ�ാടിിയില്)

1 പദ്ധ്യ�ി വിഹിി�ം 8048.00

2 ജനീറല് പര്പ്പസ് ഫണ്ട് 1849.63

3 ആസ്തിി സം�ക്ഷംണിം 3005.65

4 കേ�ന്ദ്രാവിഷ്കൃ� പദ്ധ്യ�ി�ൾ 1876.70

5 സൈലാഫ് മാിഷിൻ 1430.82

6 അ�ങ്കാാളിി തെ�ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ്യ�ി 125.00

7 മാഹിാത്മാാഗാന്ധി തെ�ാഴിലുറപ്പ് പദ്ധ്യ�ി 4057.79

8 റീബിില്ഡ്് കേ��ളി ഇനീീഷിികേയറ്റ്ീവ്സ് 850.00

9 കുംടുംംബിശ്രീീ 260.00

10 അങ്കാണിവാടിി നീവീ��ണിം 249.50

11 സ്കൂളും�ളുംതെടി അറ്റ്കുംറ്റ് പണിി�ൾ 190.00

12 അ�ി�ാ�ിദ്രയ ലാഘൂ��ണിം 100.00

13 ഒരു പഞ്ച്ായത്തി് - ഒരു തെഡ്�ികേനീഷിൻ പദ്ധ്യ�ി 132.14

14 പ്രാാകേ�ശി� �ലാത്തിില് 1 ലാക്ഷംം സം�ംഭാം 120.00

15 പ്രാാകേ�ശി� �ലാത്തിില് തെ�ാഴില്കേസനീ 20.00

16 ശുചിി�വ കേ��ളിം 46.00

17 KILA 36.00

18 കേ��ളി സൈട്രീബില് പ്ലാസ് 35.00

19 പ്രാാകേ�ശി� മൃഗാശുപത്രി നീവീ��ണിം 34.00

20 ഇടിമാലാക്കുടിി പാകേക്കാജ് 15.00

21 ജില്ലാ പദ്ധ്യ�ി�ളിിതെലാ കേപ്രാാത്സാാഹിനീം 15.00

22 മുനീിസിപ്പാലാിറ്റ്ി/കേ�ാക്കാ് തെ�ട്ടിടി നീിര്മ്മാണിം 10.00

23 ഇൻഫര്കേമാഷിൻ കേ��ളി മാിഷിൻ 8.00

24 പ്രാാകേ�ശി� വിപണിി പശ്ചിാത്തിലാ സ���യം 7.00

25 പ്രാാകേ�ശി� സര്ക്കാാരു�ൾക്കാ് വയവസായ പാര്ക്കാ് 5.00

26 ഗ്രാമാീണി �ളിിസ്ഥാലാങ്ങൾ 4.00

27 കേ�ാക്കാ് ഇൻഫര്കേമാഷിൻ തെസ�ര് 0.50

28 �നീ�് വരുമാാനീം 2500.00

ആതെ� 25030.73

�ളിില് സംസ്ഥാാനീ സര്ക്കാാര് വിഹിി�ം 
വ�യിരുകേത്തിണ്ട�ായിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇ�ില് 
933.26 കേ�ാടിി രൂപ സംസ്ഥാാനീ സര്ക്കാാര് 
വിഹിി�വുംം 943.44 കേ�ാടിി രൂപ കേ�ന്ദ്ര 
സര്ക്കാാര് വിഹിി�വുംമാാണി്. സംസ്ഥാാനീ 
വിഹിി�ത്തിില് 768 കേ�ാടിി രൂപയുതെടി നീഗ� 
കേമാ�ലാ പദ്ധ്യ�ി�ളുംം 115.2 കേ�ാടിി രൂപയുതെടി 
ഗ്രാമാീണി പദ്ധ്യ�ി�ളുംം 38 കേ�ാടിി രൂപയുതെടി 
പട്ടി�ജാ�ി വി�സനീ പദ്ധ്യ�ി�ളുംം 12.83 
കേ�ാടിി രൂപയുതെടി പട്ടി� വര്ഗ്ഗ വി�സനീ 
പദ്ധ്യ�ി�ളുംം ഉൾതെപ്പടുംന്നുണ്ട്. പ്രാധ്യാനീമാ
ന്ത്രിി ആവാസ് കേയാജനീ, കേ�ശിയ ഗ്രാമാീണി 
ഉപജീവനീ മാിഷിൻ, സവച്ച്് ഭാാ��് മാിഷിൻ, 
അമൃ�്, സ്മ്യാര്ട്ട് സിറ്റ്ി മാിഷിൻ, �ീൻ �യാല് 
അകേന്തംയാ�യ, നീബിാര്ഡ്്-RIDF തുടിങ്ങിയവ 
കേ�ന്ദ്രാവിഷ്കൃ� പദ്ധ്യ�ി�ളിില്തെപ്പടുംന്നവ
യാണി്. വിശ�ാംശങ്ങൾ പട്ടി� 2 ല് തെ�ാടും
ത്തിി�ിക്കുന്നു 

ആകേഗാളി നീിലാവാ�ത്തിിലുള്ള സ്ഥാാപ
നീങ്ങളിായി നീമ്മുതെടി പ്രാാകേ�ശി� സര്ക്കാാ
റു�തെളി മാാറ്റുന്ന �ലാത്തിികേലാക്കുള്ള ചിിലാ 
�ന്ത്രിങ്ങൾ ആവിഷ്ക�ിക്കു� വഴി വിപ്ലാവ�
�മാായ വി�സനീ മുകേന്നറ്റ്ം �തെന്നയാണി് 
സംസ്ഥാാനീ സര്ക്കാാര് ലാക്ഷംയം വയ്ക്കുംന്ന�്. 
കേ�വലാം ഗ്രാമാീണി കൂട്ടായ്മയുതെടിയും പങ്കാാ
ളിിത്തിത്തിിതെ�യും �ലാത്തിില് നീിന്നും 
വി�സനീ പ്രാക്രിയയില് അനീിവാ�യ ഘടി�ം 
എംന്ന �ലാത്തിികേലാക്കാ് പ്രാാകേ�ശി� സര്ക്കാാ
റു�ൾ വളിര്ന്നി�ിക്കുന്നു. ഐ�യ�ാഷ്ട്രീസഭാ 
മുകേന്നാട്ട് വയ്ക്കുംന്ന സുസ്ഥാി� വി�സനീ ലാക്ഷംയ
ങ്ങൾ കേനീടിി എംടുംക്കാാനീായി സംസ്ഥാാനീം 
പ്രാാകേ�ശി� സര്ക്കാാറു�തെളി മുൻനീിര്ത്തിി
തെ�ാണ്ടുംള്ള �ന്ത്രിമാാണി് ഇകേപ്പാൾ നീടിപ്പിലാാ
ക്കാിവരുന്ന�് കേപാലുംജനീ�ീയാസൂത്രണിം 
സംസ്ഥാാനീതെത്തി സംബിന്ധിച്ച്ിടികേത്തിാളിം 
ഭാ�ണി�ംഗത്തി് നീടിത്തിിയ കേ�വലാം ഒരു 
പ�ീക്ഷംണിം എംന്ന�ിനും ഒതെക്കാ അപ്പുറം 
സാമൂഹിി�, സാംസ്കാ�ി�, സാമ്പത്തിി�, 
വനീി�ാശാക്തീ��ണി കേമാ�ലാ�ളിില് വിപ്ലാ
വ��മാായ മാാറ്റ്ത്തിിനീ് തുടിക്കാമാിടിാൻ �രു�ി
വച്ച് തുറുപ്പുചിീട്ട് �തെന്നയാണി്. വി�സനീത്തിി
തെ� പു�ിയ ഘട്ടത്തിികേലാക്കാ് സംസ്ഥാാനീം 
പ്രാകേവശിക്കുകേമ്പാഴും ജനീ�ീയാസൂത്രണിം 
�തെന്നയായി�ിക്കും നീമ്മുതെടി വജ്രാായുധ്യം. 
അ�ിനീ് മൂര്ച്ച് കൂട്ടാനുള്ള നീടിപടിി�ളിാണി് 
2022-23 തെലാ ബിഡ്്ജറ്റ്ിലും സര്ക്കാാര് തെചിയ്തിട്ടു
ള്ള�്.                                              1 

ലേ�ഖകന് ലേ�റ്റ്് പ്ലാാനിംിംഗ്് ലേ�ാർഡിിൽ 
ഡെഡിപൂട്ടിി ഡിയറിക്ടറിാണ്്
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കേ�ാട്ടയം ജില്ലയുതെടി അഭാിമാാനീമാായ 
മൂന്നു വനീി�ാ�� ്  നീങ്ങൾ - 

ഭാിന്നകേശഷിി ജീവനീക്കാാ�ി �ശ്മിി കേമാാഹിൻ, 
അക്ഷം�മുത്തിശ്ശിി കുംട്ടിയമ്മ കേ�ാന്തംി, കേനീാക്കു
വി�യാ പാവ�ളിി �ലാാ�ാ�ി മൂഴിക്കാല് പങ്കാ
ജാക്ഷംി.

അ ക്ഷം� ജ ി ല്ല യ്ക്കാ ്  അ ഭാ ി മാ ാ നീ മാ ായ ി 
അപൂര്� അംഗീ�ാ�ങ്ങൾ കേനീടിിത്തിന്ന 
മൂന്ന് വനീി�ാ�ത്നങ്ങതെളി പ�ിചിയതെപ്പടിാം. 
മാാര്ച്ച്് 8 നീ് ജില്ലയിതെലാ പ്രാധ്യാനീ വനീി
�ാ�ിനീാചി�ണി കേവ�ി�ളിില് വിശിഷിയാ 
ക്ഷംണിിക്കാതെപ്പട്ട അ�ിഥി�ൾ ഇവ�ായി
രുന്നു. ഇക്കാഴിഞ്ഞാ ഡ്ിസംബിര് മൂന്നിനീ് 
അന്തംാ�ാഷ്ട്രീ ഭാിന്നകേശഷിി �ിനീത്തിില് കേ�ന്ദ്ര 
സാമൂഹിി�നീീ�ി വകുംപ്പിതെ� ഭാിന്നകേശഷിി 

കേബിാധ്യവുംംതെ�ാണ്ടും മാറി�ടിന്ന് മാി�ച്ച് 
സര്ക്കാാര് ജീവനീക്കാാ�ിക്കുള്ള കേ�ശീയ പു�
സ്കാ�മാാണി് �ശ്മിി കേമാാഹിൻ സൈ�വ�ിച്ച്�്. 
ഇന്ന് ബിധ്യി�രുതെടി അവ�ാശങ്ങൾക്കാായി 
കേപാ�ാടുംന്ന ഉകേ�യാഗസ്ഥാ കൂടിിയാണിവര്. 
ബിധ്യി�യും ഭാാഗി�മാായി മാാത്രം സംസാ
�ിക്കുന്ന �ശ്മിികേയാടി് മു�ാമു�മുള്ള കേചിാ�യ
ങ്ങൾ അപ്രാാകേയാഗി�മാായിരുതെന്നങ്കാിലും 
വയക്തമാായ കേചിാ�യങ്ങൾക്കാ് വാടി്സാപ്പിലൂ
തെടിയാണി് മാറുപടിി നീല്�ിയ�്. ��വസ
�ത്തിില് ഇവരുതെടി ജീവി�ത്തിിലും �ര്മ്മ
പഥത്തിിലും ഉയര്ച്ച്യികേലാക്കാ് നീയിക്കാാൻ 
കേപ്രാ��മാായ ഘടി�ങ്ങതെളിക്കുറിച്ച്് കേചിാ�ിച്ച്
റിയാൻ ശ്രീമാിച്ചു. ആ അനുഭാവങ്ങളിികേലാക്കാ് 
ഒന്നു �കേണ്ണാടിിക്കാാം. 

വനീി�ൊ�ിനീത്തിില്
നീിറസൊന്നിധ്യയമാൊയി സ്ത്രീീ�ത്നങ്ങൾ
 മെക.എസ്്. ശിവിബിിന്ദു

സ്ത്രീീ സ്മിതവ ആശയപ്രചാാരിണ്ത്തിിനിംായി സ്ംഘടിിപ്പിിച്ച ‘സ്മിം’ സ്ാംസ്് കാരിിക പരിിപാടിിയുഡെടി സ്മിാപനിം സ്ലേ�ളംനിംലേത്തിാടിനു�ന്ധിിച്ച് �ളംിതക�ാ അക്കാാദമിി 
വിിവിിധ ലേമിഖ�കളംിൽ വിയക്തിിമുദ്ര പതിപ്പിിച്ച വിനിംിതകഡെളം ആദരിിച്ചവിരിിൽ ലേദശീയ ഭിിന്നലേശഷി പുരിസ്് കാരി ലേ�ത്രിി രിശ്മിി ലേമിാഹനുലേവിണ്ടിി പുരിസ്കാാരിം ഏറ്റുവിാങ്ങിിയ അ� 
�ി. രിാധാമിണ്ിയും, 104-ാംാം വിയസ്ിൽ സ്ാക്ഷരിത മിികവുത്സവിത്തിിൽ വിി�യിച്ച അക്ഷരിമുത്തിശ്ശിി കുട്ടിിയ� ലേകാന്തിിയും. നിംടിിയും സ്ഹസ്ംവിിധായകയും വിസ്ത്രീാ�ങ്കാാ
രിത്തിിൽ സ്ംസ്ഥാാനിം ചാ�ച്ചിത്രി പുരിസ്് കാരി ലേ�ത്രിിയുമിായ സ്�ിത �യരിാ�്, നിംർത്തികി ഭിവിാനിംി ഡെചാല്ലപ്പിന്, ത�� വിാദക രിത് നിംശ്രീീ അയ്യർ, നിംടിി മിിയ ലേ�ാർജ്ജ്്, 
�ില്ലാ പഞ്ചാായത്തി് പ്രസ്ിഡിന്റ്് നിംിർ�� �ി�ി, ഗ്ായിക വൈവിക്കാം വിി�യ�ക്ഷ്മിി, അക്കാാദമിി നിംിർവ്വാാഹക സ്മിിതിയംഗ്ം എന്. �ാ�മുരിളംീകൃഷ്ണന്, ലേകരിളം ഭിാഷാ 
ഇന്�ിറ്റ്ൂട്ടി് ഡിയറിക്ടർ ഡെപ്രാഫീ. വിി. കാർത്തിിലേകയന് നിംായർ, �ളംിതക�ാ അക്കാാദമിി ഡെസ്ക്രട്ടിറിി പി.വിി. �ാ�ന്, ഡെചായർമിാന് ലേനിംമിം പുഷ്പരിാ�് എന്നിവിർ സ്മിീപം.

ശാക്തീ��ണി പു�സ് �ാ�ം �ാഷ്ട്രീപ�ി 
�ാംനീാഥ് കേ�ാവിന്ദിില് നീിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങിയ 
അയര്ക്കുന്നം പഞ്ച്ായത്തിിതെലാ ജൂനീിയര് 
സൂപ്രാണ്ട് �ശ്മിി കേമാാഹിനും, സാക്ഷം�� 
മാിഷിൻ നീാലാാംക്ലീാസ്സ് തുലായ�ാ പ�ീക്ഷംയില് 
കേയാഗയ� കേനീടിിയ 104 വയസ്സുള്ള അക്ഷം�
മുത്തിശ്ശിി കുംട്ടിയമ്മ കേ�ാന്തംിയും (സ്ത്രീീ സമാ�വ
തെമാന്ന ആശയത്തിിലൂന്നി സാംസ് �ാ�ി� 
വകുംപ്പ് സംഘടിിപ്പിച്ച് ‘സമാം’ പ�ിപാടിിയുതെടി 
സമാാപനീച്ച്ടിങ്ങില് ജില്ലയുതെടി വനീി�ാ�ത്ന
ങ്ങളിായി പ�ിഗണിിച്ച്് �ശ്മിി കേമാാഹികേനീയും 
കുംട്ടിയമ്മകേയയും ജില്ലാ ഭാ�ണികൂടിം ആ��ി
ച്ച്ിരുന്നു).

ഇന്ദ്രിയ കേഗാചി�മാായ പ�ിമാി�ി�തെളി, 
�ഠിിനീമാായ ഇച്ഛാശക്തിയും അര്പ്പണി






ഇന്ദ്രിിയാ ശേ�ാ�രമായാ 

�രിമിതിികന്റെളം, കഠിിനമായാ 
ഇച്ഛാാ�ക്തിിയും അംര്പ്പ്ണശേബ്ാ
ധവുംംന്റെകാണ്ടു മറിികടന്ന്് മികച്ച് 
സര്ക്കാാര് ജ്ീവാനക്കാാരിക്കുംള്ള 

ശേ��ീയാ പുരസ്കാാരമാണ് 
രശ്മിി ശേമാഹന് ബൈകവാരിച്ച്തി്.

ഇന്ന്് ബ്ധിരരുംന്റെട 
അംവാകാ�ങ്ങള്ക്കാായാി 

ശേ�ാരാടുന്ന്
ഉശേ�യാ�സ്ഥ കൂടിയാാണവാര്. 
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� ിക്കാാതെ� നീ ിശ്ചിയ�ാര്ഢ്യയകേത്തിാതെടി 
മാി�ച്ച് കേപ്രാാത്സാാഹിനീവുംം അവസ�ങ്ങളുംം 
നീല്�ിതെക്കാാണ്ട് �ഠിിനീപ്രായത്നത്തിിലൂതെടി 
മാ�ൾക്കു വഴി�ാട്ടിയായ മാാ�ാപി�ാക്കാൾ. 
�നീിക്കാായി മാാ�ാപി�ാക്കാൾ പിന്തംള്ളതെപ്പ
ടിരു�് എംന്ന ചിിന്തംകേയാതെടി ആ മാ�ളുംം ഉയ�
ങ്ങളിിതെലാത്തിാൻ പ�ിന്മടിങ്ങു �ഷ്ടതെപ്പട്ടു. 
22-ാമാതെത്തി വയസ്സില് സര്ക്കാാര് കേജാലാിയും 
37-ാമാതെത്തി വയസ്സില് സര്ക്കാാര് ജീവനീക്കാാ

ബിധാിരരുമെട 
അവികോശങ്ങള്ക്കോയി 
റ്റോപോരോടിയ രശ്മിി റ്റോമാോഹാൻ

ജില്ലയിതെലാ മാി�ച്ച് പഞ്ച്ായത്തിിനുള്ള 
സവ�ാജ് കേട്രീാഫി നീി�വധ്യി �വണി കേനീടിിയ 
മുകേത്തിാലാി പഞ്ച്ായത്തിിതെലാ പുലാിയന്നൂ
�ാണി് �ശ്മിിയുതെടി നീാടി്. കേ�ന്ദ്ര സാമൂഹിി�നീീ
�ിവകുംപ്പിതെ� ഭാിന്നകേശഷിി ശാക്തീ��ണി 
പു�സ് �ാ�ത്തിിനീ് കേ��ളിത്തിില് നീിന്നു തെ��
തെഞ്ഞാടുംക്കാതെപ്പട്ട നീാലുകേപ�ില് ഒ�ാളിായിരു
ന്നു �ശ്മിി. ഡ്ിതെസബിിലാിറ്റ്ി വിത്തി് ഹിിയറിംഗ് 
ഇംതെപയര്തെമാ�് വിഭാാഗത്തിിലാാണി് �ശ്മിിതെയ 
അവാര്ഡ്ിനീ് അര്ഹിയാക്കാിയ�്. കേഗാൾഡ്് 
തെമാഡ്ലും സര്ട്ടിഫിക്കാറ്റും 50,000 രൂപയുമാടി
ങ്ങുന്ന പു�സ്കാ�ം ഡ്ല്ഹിിയിതെലാ വിഗയാൻ 
ഭാവനീില് കേപായി ഏറ്റുവാങ്ങിയ സകേന്തംാ
ഷിം�ശ്മിിയും ഭാര്ത്തിാവ് അനീില്കുംമാാറും 
മാക്കാളിായ പാര്��ിയും ശിവാനീിയും പങ്കു
വച്ചു. സമ്പന്നയതെല്ലങ്കാിലും �നീിക്കു �ിട്ടിയ 
തു� അര്ഹി�തെപ്പട്ട ഭാിന്നകേശഷിിക്കാാര്ക്കാ് 
നീല്�ണിതെമാന്ന ഉറച്ച് �ീരുമാാനീവുംം �ശ്മിി 
തുറന്നുപറഞ്ഞു.

രശ്മിിയുമെട 
ജീവിിതവിഴികളിിലൂമെട…

പുലാിയന്നൂര് തെ�ക്കുംമുറി �ീടികേഞ്ച്�ില് 
തെ�.കേമാാഹിനീതെ�യും ബിി.�ാധ്യാമാണിിയുകേടി
യും മാ�ളിായ �ശ്മിിയുതെടി ജീവി�ം പ്രാ�ിസ
ന്ധി�ളിില് �ളിരുന്നവര്ക്കാ് പ്രാകേചിാ�നീവുംം 
പാഠിവുംമാാണി്. പ�ിമാി�ി�ളുംതെടി കേപ�ില് 
മാ�തെളി മാാറ്റ്ിനീിര്ത്തിതെപ്പടിാൻ അനുവ

�ിതെലാ മാി�ച്ച് ഭാിന്നകേശഷിി ഉകേ�യാഗസ്ഥായ്ക്കുംള്ള 
കേ�ശീയ പു�സ് �ാ�വുംം കേനീടിിതെയടുംത്തിാണി് 
അവര് മാാതൃ�യായ�്. മാ�ളുംതെടി അസാ
ന്നിദ്ധ്യയത്തിില് ചിിലാ കേവ�ി�ളിില് ആ��വ് 
ഏറ്റുവാങ്ങാതെനീത്തിിയ �ശ്മിിയുതെടി അമ്മയുതെടി 
�ണ്ണു�ൾ നീിറയുന്ന�് �ണ്ടിരുന്നു. അങ്ങ
തെനീയാണി് ആ അമ്മയിലൂതെടി �ശ്മിിതെയക്കുറി
ച്ച്് കൂടും�ലാറിയാൻ ശ്രീമാിച്ച്�്. 

ജന്മനീാ ശാ�ീ�ി� പ�ിമാി�ി�തെളിാന്നും 
�ശ്മിിക്കാ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മൂന്നാം വയസ്സില് 
തെപാടുംന്നതെനീയുണ്ടായ ജവ�ം നീുകേമാാണിിയ
യായി മാാറിയ�ായിരുന്നു തുടിക്കാം. പിതെന്ന
പ്പിതെന്ന സംസാ�കേശഷിിയും കേ�ൾവിശക്തി
യും മാറഞ്ഞു. ഏതെറക്കാാലാതെത്തി ചിി�ിത്സായ്ക്കുംം 
പ്രാാര്ത്ഥിനീ�ൾക്കും കേശഷിം സംസാ�കേശഷിി 
ഭാാഗി�മാായി �ി�ിച്ചു�ിട്ടി. മാ�ളുംതെടി കേപാ�ാ
യ്മ�ൾ മാനീസ്സിലാാക്കാിത്തിതെന്ന ആ മാാ�ാ
പി�ാക്കാൾ കേചിര്പ്പുങ്കാല് കേഹിാളിികേക്രാസ് 
സ് കൂളിികേലാക്കാ് പ്രാകേവശനീം കേചിാ�ിച്ചുവാങ്ങി 
സാധ്യാ�ണി കുംട്ടി�ൾതെക്കാാപ്പം വി�യാ
ഭായാസം നീല്�ി. ഒപ്പം എംഴുത്തിിതെ�യും 
വായനീയുകേടിയും കേലാാ�വുംം തുറന്നുതെ�ാടും
ത്തു. കേ�ൾവിയുതെടി കേലാാ�ം അനീയമാായി
രുന്ന �ശ്മിിക്കാ് ക്ലീാസ് മുറി�ളിിതെലാ പഠിനീം 
�ാ�യമാായ അറിവുംപ�ര്ന്നിതെല്ലങ്കാിലും 
പഠിിതെച്ച്ടുംക്കാണിതെമാന്ന് ആഗ്രഹിം തെ�ാണ്ട് 
�ഠിിനീമാായ പ�ിശ്രീമാം നീടിത്തിി. അധ്യയാപ�
രുതെടി പ്രാകേ�യ� പ�ിഗണിനീയും സഹിപാഠിി
�ളുംതെടി കേനീാട്ടു പ�ര്ത്തിിതെയഴു�ിയും അവൾ 
ഓകേ�ാ ക്ലീാസ്സിലും ഉന്ന� വിജയം കേനീടിി. 
പത്തിാംക്ലീാസ്സിലും പ്രാീഡ്ിഗ്രിക്കും ഫ�് 
ക്ലീാസ്സ് മാാര്കേക്കാാതെടി പാസ്സായി. ഒടുംവില് 
�കേ��ായ �തെ�ാപ്പ് കേനീടിിതെയടുംത്തി�് 
പാലാാ അല്കേഫാണ്സ കേ�ാകേളിജില്തെവച്ച്് 
യൂണിികേവഴ്സിിറ്റ്ി �ലാത്തിില് ചി�ിത്ര വിഷിയ
ത്തിില് ഒരു മാാര്ക്കാിതെ� കുംറവില് കേനീടിിയ 
�ണ്ടാം റാങ്കാിലും. 

മുകേത്തിാലാി സര്�ീസ് സഹി��ണി 
ബിാങ്കാില് അസി��് തെസക്രട്ടറിയായിരു
ന്ന അച്ഛതെ� പാ� പിന്തുടിര്ന്ന് തെജ.ഡ്ി.സി. 
ക്കു പഠിിക്കാാൻ കേചിര്ന്നു. മാീനീച്ച്ല് ബിാങ്കാി
ല്നീിന്നും ക്ലീറിക്കാല് പ�ിശീലാനീവുംം കേനീടിി. 
അക്കാാലാത്തിാണി് ഭാിന്നകേശഷിിക്കാാര്ക്കുകേവ
ണ്ടി നീടിത്തിിയ പി.എംസ്.സി. യുതെടി എംഴുത്തു
പ�ീക്ഷംയിലും അഭാിമു�ത്തിിലും പതെങ്കാടുംത്തിതും 
�ണ്ടാം റാങ്കാ് ലാഭാിച്ച്തും. സര്ക്കാാര് നീിയമാനീ
ത്തിിതെലാ ആ�യ കേപാ�ിംഗ് 2004 ല് എംല്.
ഡ്ി.ക്ലീര്ക്കാായി സവന്തംം പഞ്ച്ായത്തിായ 
മുകേത്തിാലാിയില് �തെന്ന �ിട്ടി. സഹി��ണി
ബിാങ്കാില് ട്രീയിനീിയായി പ്രാവര്ത്തിിച്ച്�ിതെലാ 
ആത്മാവിശവാസം മു�ല്ക്കൂട്ടായിരുന്നുതെവങ്കാി

പത്മശ്രീീ ലേനിംടിിയ ലേനിംാക്കുവിിദയ പാവികളംി ക�ാകാരിി മൂഴിിക്കാൽ എം.എസ്്. പങ്കാ�ാക്ഷിയുഡെടി വിീട്ടിിഡെ�ത്തിി 
�ില്ലാ കളംക്ടർ ലേഡിാ.പി.ഡെക �യശ്രീീ പത്മശ്രീീ പുരിസ്് കാരിം സ്�ാനിംിക്കുന്നു.
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ലും തെപാതുജനീങ്ങൾ കൂടും�ല് �ടിന്നുവരുന്ന 
പഞ്ച്ായത്തിിതെലാ നീിയമാനീം ആശയവിനീിമാ
യത്തിിനു �ടിസ്സമാായകേ�ാതെടി ആ�യ�ാലാ
ങ്ങളിില് നീകേന്ന �ഷ്ടതെപ്പട്ടു. ആളും�ളുംതെടി 
ചുണ്ടനീക്കാം കേനീാക്കാി ആവശയങ്ങൾ �ി�ിച്ച്
റിഞ്ഞു. കേപാ�ാത്തി�് സഹിപ്രാവര്ത്തി�ര് 
എംഴു�ിയും നീല്കിി. �ാലാക്രകേമാണി സീനീിയര് 
ക്ലീര്ക്കാ്, അക്കാ�ണ്ട� ്, തെഹിഡ്് ക്ലീര്ക്കാ്, 
ജൂനീിയര് സൂപ്രാണ്ട് �സ്തിി��ളിില് �ടിനീാടി്, 
മുകേത്തിാലാി പഞ്ച്ായത്തു�ളിിലും കേ�ാട്ടയം 
ജില്ലാ പഞ്ച്ായത്തി്, �ലാപ്പലാം, പള്ളിക്കാ
കേത്തിാടി്, എംരുകേമാലാി പഞ്ച്ായത്തു�ളിിലും 
കേസവനീമാനുഷ്ഠിിച്ചു. നീിലാവില് അയര്ക്കുന്നം 
പഞ്ച്ായത്തിിതെലാ ജൂനീിയര് സൂപ്രാണ്ടാണി് 
�ശ്മിി .  മുകേത്തിാലാി ഗ്രാമാപഞ്ച്ായത്തിില് 
അക്കാ�ണ്ട�ായി കേസവനീമാനുഷ്ഠിിച്ച്ിരുന്ന 
�ാലാത്തിാണി് അന്നതെത്തി പഞ്ച്ായത്തി് 
തെസക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഷിീബിാ �ീഫൻ 
സംസ്ഥാാനീ സാമൂഹിി� നീീ�ി വകുംപ്പില് 
മാി�ച്ച് ഭാിന്നകേശഷിി ജീവനീക്കാാര്ക്കുള്ള പു�
സ്കാ�ത്തിിനുകേവണ്ടി �ശ്മിിതെയ ശുപാര്ശ 
തെചിയ്ത് റികേപ്പാര്ട്ടയച്ച്�് .  അ�് ഫലാം 
�ണ്ടും. 2016 ല് മാി�ച്ച് ഭാിന്നകേശഷിി ജീവനീ
ക്കാാ�ിക്കുള്ള (ശ്രീവണി പ�ിമാി�ി വിഭാാഗം) 
പു�സ് �ാ�ം �ശ്മിിതെയ കേ�ടിിതെയത്തിി. ഈ 
കേനീട്ടത്തിിനു പിന്നാതെലാ �ശ്മിി ഒരു �ാ�യം 

ഉറപ്പിച്ചു. �തെന്നകേപ്പാതെലാ പ്രായാസം അനുഭാ
വിക്കുന്നവതെ�യും ഉയര്ച്ച്യികേലാക്കാ് തെ�ാണ്ടും
വ�ണിം. അങ്ങതെനീ ബിധ്യി�രുതെടി അവ�ാ
ശങ്ങൾക്കാായി സംഘടിനീാ പ്രാവര്ത്തിനീം 
ഏതെറ്റ്ടുംത്തു. ഇന്ന് തെഡ്ഫ് വിമാൻസ് കേഫാറം 
സംസ്ഥാാനീ പ്രാസിഡ്�്, തെഡ്ഫ് വിമാൻസ് 
കേഫാറം കേ�ാട്ടയം ജില്ലാ �മ്മിറ്റ്ി തെചിയ
ര്കേപഴ്സിണ്, തെഡ്ഫ് എംംകേപ്ലാായീസ് കേഫാറം 
സംസ്ഥാാനീ കേ�ാര്ഡ്ികേനീറ്റ്ര് എംന്നീ സ്ഥാാ
നീങ്ങളിില് തുടിരുന്നു. പഞ്ച്ായത്തി് ജീവ
നീക്കാാര്ക്കു കേവണ്ടിയുള്ള ജീവ�ാരുണിയ
പ്രാവര്ത്തിനീങ്ങളിിലും �ശ്മിി സജീവമാാണി്. 
പഞ്ച്ായത്തി് വകുംപ്പിതെലാ ജീവനീക്കാാര്ക്കാ് 
ആംഗയഭാാഷിയില് പ�ിശീലാനീം നീല്�ണി
തെമാന്ന് ഭാിന്നകേശഷിി സംവാ�ത്തിില് മു�യമാന്ത്രിി 
പിണിറായി വിജയകേനീാടി് ആവശയതെപ്പട്ടതും 
�ശ്മിിയാണി്. നീാലാായി�ത്തിി എംഴുനൂകേറാളിം 
അംഗങ്ങളുംള്ള സംസ്ഥാാനീതെത്തി പഞ്ച്ായ
ത്തി് ജീവനീക്കാാരുതെടി വാടി്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പായ 
പഞ്ച്ായത്തി് സൈഗഡ്ിതെ� അഡ്മിിൻ കൂടിിയാ 
ണി് �ശ്മിി.

ചുണ്ടനീക്കാം കേനീാക്കാി ആശയവിനീി
മായം നീടിത്തിിയിരുന്ന �ശ്മിിക്കാ് കേ�ാവിഡ്് 
�ാലാതെത്തി മാാസ്ക്  ഉപകേയാഗം പ്രായാ
സമുണ്ടാക്കുന്നുതെണ്ടങ്കാിലും പഞ്ച്ായത്തി് 
വകുംപ്പിതെലാ സഹിപ്രാവര്ത്തി�രുകേടിയും 

ജനീപ്രാ�ിനീിധ്യി�ളുംകേടിയും തെപാതുജനീങ്ങളും
കേടിയും അ�മാഴിഞ്ഞാ സഹി��ണിം ആശവാ
സമാാണി്. �തെ� ഉയര്ച്ച്യില് ഏറ്റ്വുംം 
�ടിതെപ്പട്ടി�ിക്കുന്ന�് ആകേ�ാതെടിന്നു കേചിാ�ി
ച്ച്കേപ്പാൾ �ശ്മിിയുതെടി മാറുപടിി ഇ�ായിരുന്നു. 
ശാ�ീ�ി� പ�ിമാി�ിയില് �ളിച്ച്ിടിാതെ� 
മാി�ച്ച് വി�യാഭായാസവുംം കേപ്രാാത്സാാഹിനീവുംം 
�ന്ന �തെ� മാാ�ാപി�ാക്കാകേളിാടിാ�യം. 
ഔകേ�യാഗി� നീിര്�ഹിണിത്തിില്, മുൻ 
പഞ്ച്ായത്തി് തെസക്രട്ടറിയും നീിലാവില് 
കേ�ാട്ടയം ജില്ലയിതെലാ പഞ്ച്ായത്തി് വകുംപ്പ് 
കേജായി� ് ഡ്യറക്ടറായ ബിിനു കേജാണ് 
സാറികേനീാടുംം പഞ്ച്ായത്തു വകുംപ്പ് ജീവനീ
ക്കാാകേ�ാടുംതെമാന്ന് �ശ്മിി. മുകേത്തിാലാി പഞ്ച്ായ
ത്തിിതെലാ ആ�യനീിയമാനീത്തിില് ക്ലീറിക്കാല് 
കേജാലാി�ൾ മാനീസ്സിലാാക്കുന്ന�ിലുള്ള 
�തെ� പ്രായാസം �ി�ിച്ച്റിഞ്ഞാ അന്നതെത്തി 
പഞ്ച്ായത്തി് തെസക്രട്ടറിയായിരുന്ന ബിിനു 
കേജാണ് കൃ�യനീിര്�ണിം എംങ്ങതെനീതെയ
ന്ന് തെവള്ളകേപ്പപ്പറില് 20 കേപജു�ളിിലാായി 
എംഴു�ിനീല്�ിയതും �ശ്മിി നീന്ദിികേയാതെടി 
ഓര്ക്കുന്നു. �നീിതെക്കാാപ്പം വിവിധ്യ ഓഫീ
സു�ളിില് സഹിപ്രാവര്ത്തി��ായിരുന്നതും 
നീിലാവില് കേ�ാട്ടയം ജില്ലയിതെലാ പഞ്ച്ാ
യത്തി് തെഡ്പൂട്ടി ഡ്യറക്ടര് ഓഫീസിതെലാ 
സീനീിയര് സൂപ്രാണ്ട് ബിാബു�ാജ് ,  മുൻ 
അസി�� ്  ഡ്യറക്ടര് കേപ്രാമാ�ാജൻ, 
നീിലാവിതെലാ അസി�� ് ഡ്യറക്ടര് �ാകേജ
ഷി് കുംമാാര് തുടിങ്ങി മുഴുവൻ പഞ്ച്ായത്തി് 
ജീവനീക്കാാരും സര്ക്കാാര് കേസവനീത്തിിതെലാ 
ഓകേ�ാ കേവളിയിലും �ാങ്ങായും �ണിലാായും 
പ്രാവര്ത്തിിച്ച്ിട്ടുണ്ട്. പഞ്ച്ായത്തി് വകുംപ്പിതെലാ 
അഡ്ീഷിണില് ഡ്യറക്ടര് എംം.പി. അജി
�്കുംമാാറാണി് �ിലാ നീടിത്തുന്ന പഞ്ച്ായത്തി് 
വകുംപ്പിതെ� ട്രീയിനീിംഗു�ൾ ആംഗയഭാാഷിയി
ലാാക്കാാനുള്ള നീികേവ�നീം നീല്�ാൻ �ശ്മിിതെയ 
സഹിായിച്ച്�്. 

�ശ്മിിയുതെടി ജീവി�ം പ�ര്ന്നു�രുന്ന 
വിജയമാന്ത്രിവുംം പങ്കുവച്ചു. വിജയത്തിില് 
അമാി�മാായി സകേന്തംാഷിിക്കാാറില്ല, പ�ാ
ജയത്തിില് അധ്യി�മാായി സങ്കാടിതെപ്പടിാ
റുമാില്ല. മാത്സാ�ബുദ്ധ്യികേയാതെടി ഒന്നികേനീയും 
�ാണിരു�്, �ഠിിനീാധ്യവാനീവുംം ആത്മാാര്ത്ഥി
�യും ശീലാമാാക്കാിയാല് അര്ഹി�തെപ്പട്ട�് 
നീതെമ്മ കേ�ടിിതെയത്തു� �തെന്ന തെചിയ്യും. 
ഭാിന്നകേശഷിിയുള്ളവര് സമൂഹിത്തിില് നീിന്ന് 
മാാറ്റ്ി നീിര്ത്തിതെപ്പകേടിണ്ടവ�ല്ല, മാറിച്ച്് പ�ി
മാി�ി�തെളി അ�ിജീവിച്ച്് ഉയര്ന്നുവരുന്ന
വതെ� സൈ�പിടിിച്ച്് മുൻനീി�യിതെലാത്തിിക്കാാൻ 
സമൂഹിവുംം കൂടിി ��ാറാവണിതെമാന്നും �ശ്മിി 
ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നു.

�ില്ലയിഡെ� മുതിർന്ന സ്ാക്ഷരിതാ പഠിിതാവിായ കുട്ടിിയ� ലേകാന്തിിഡെയ ലേകാട്ടിയം �ില്ലാ പഞ്ചാായത്തി് പ്രസ്ി
ഡിന്റ്് നിംിർ�� �ി�ി വിീട്ടിിഡെ�ത്തിി ആദരിിച്ചലേപ്പിാള്.  �ില്ലാ സ്ാക്ഷരിതാ മിിഷന് ലേകാർഡിിലേനിംറ്റ്ർ വിി.വിി. മിാതു, 
�ില്ലാ പഞ്ചാായത്തി് സ്ഥാിരിം സ്മിിതി അധയക്ഷന് എസ്്. പുഷ്പമിണ്ി, പള്ളംം ലേബ്ലിാക്കാ് പഞ്ചാായത്തി് പ്രസ്ിഡിന്റ്് 
ലേടിാമിിച്ചന് ലേ�ാസ്ഫീ്, �ില്ലാ പഞ്ചാായത്തിംഗ്ം പി.ഡെക. വൈവിശാഖ്, അയർക്കുന്നം പഞ്ചാായത്തി് പ്രസ്ിഡിന്റ്് 
സ്ീനിം �ിജു, കുട്ടിിയ�യ്ക്ക്് സ്ാക്ഷരിത നിംല്കിിയ ലേപ്രരിക് രിഹനിം ലേ�ാണ് എന്നിവിർ സ്മിീപം.






പ്രായാന്റെത്ത ന്റെവാല്ലുന്ന് 
ആശേരാ�യസ്ഥിതിിയും 

സ്ഥിശേരാത്സാാഹവുംം ന്റെകാ�് 
104-ാം വായാസ്സിില് സാക്ഷരതി 

ബൈകവാരിച്ച്് ബ്ിബ്ിസി 
അംടക്കാമുള്ള ശേലാക 

മാധയമങ്ങളംില് ഇടം ശേനടിയാ 
അംക്ഷരമുത്തശ്ശിിയാാണ് 
ശേകാട്ടയാം അംയാര്ക്കുംന്ന്ം 

�ഞ്ചാായാത്തിന്റെല 
കുട്ടിയാമ്മീ ശേകാന്തി
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ജില്ലായുമെട അ�രമുത്തശ്ശിി 
കുെിയമ്മ

പ്രാ ായ തെ ത്തി  തെ വ ല്ലു ന്ന  ആ കേ� ാ ഗ യ
സ്ഥാി�ിയും സ്ഥാികേ�ാത്സാാഹിവുംം തെ�ാണ്ട് 
104-ാം വയസ്സില് സാക്ഷം�� സൈ�വ�ിച്ച്് 
ബിിബിിസി അടിക്കാമുള്ള കേലാാ� മാാധ്യയമാങ്ങ
ളിില് ഇടിം കേനീടിിയ അക്ഷം� മുത്തിശ്ശിിയാണി് 
കേ�ാട്ടയം അയര്ക്കുന്നം പഞ്ച്ായത്തിിതെലാ 
കുംട്ടിയമ്മ കേ�ാന്തംി. അയര്ക്കുന്നം പഞ്ച്ാ
യത്തിിതെലാ 11-ാം വാര്ഡ്് �ിരുവഞ്ചൂര് കും�ി
ശുപള്ളി �വലായ്ക്കാടുംത്തി് �ട്ടാം പറമ്പില് 
കുംട്ടിയമ്മയാണി് സംസ്ഥാാനീ സാക്ഷം�� 
മാിഷിതെ� മാി�വുംത്സാവത്തിില് നൂറില് 89 
മാാര്ക്കാ് വാങ്ങി നീാലാാം ക്ലീാസ്സ് പ�ീക്ഷംതെയ
ഴു�ാനുള്ള കേയാഗയ� കേനീടിിയ�്. തെ�ാച്ചുമാ
�ളുംതെടി പ്രാായമുള്ള സാക്ഷം��ാ കേപ്രാ��് 
�ഹിനീ ടിീച്ച്റാണി് (�ഹിനീ കേജാണ്) നീിറഞ്ഞാ 
ക്ഷംമാകേയാതെടിയും ലാാളിി�യകേത്തിാതെടിയും കുംട്ടി
യമ്മയുൾതെപ്പതെടി അഞ്ചു വകേയാധ്യി�ര്ക്കാ് 
അക്ഷം�വി�യ പ�ര്ന്ന�്. സംസ്ഥാാനീതെത്തി 
നൂറുവയസ്സിനു മു�ളിില് പ്രാായമുള്ള തുകേലാാം
തുച്ഛമാായ സാക്ഷം�� പഠിി�ാക്കാളിിതെലാാ�ാ
ളിാണി് കുംട്ടിയമ്മ. മാാറാവയാധ്യി�ൾ തെ�ാണ്ടുംം 
ജീവി�സൈശലാീ കേ�ാഗങ്ങൾ തെ�ാണ്ടുംകേപാലും 
ആകേ�ാഗയസ്ഥാി�ി നീിലാനീിര്ത്തിാൻ യുവ�വം 
�തെന്ന വലായുകേമ്പാൾ, 100 വയസ്സിനു 
മു�ളിില് പ്രാായമുള്ളവര് അ�യപൂര്വമാാകുംന്ന 
�ാലാഘട്ടത്തിിലാാണി് 104 വയസ്സുള്ള കുംട്ടിയ
മ്മ മാി�ച്ച് മാാര്കേക്കാാതെടി വാങ്ങി സാക്ഷം�� 
സൈ�വ�ിച്ച് കേനീട്ടം ശ്രീകേദ്ധ്യയമാാകുംന്ന�്. 

തെപണ്കുംട്ടി�ൾക്കാ് സ് കൂൾ വി�യാ
ഭായാസം അപ്രാധ്യാനീമാായിരുന്ന �ാലാത്തി് 
16 - ാ ം  വയസ്സിലാാണി്  കുംട്ട ിയമ്മയുതെടി 
വിവാഹിം. തെചിറുപ്പ�ാലാം തെ�ാകേട്ട ഭാര്ത്തിാ
വിതെനീാപ്പം ആയുര്കേ�� മാരുന്ന് നീിര്മ്മാണി
ത്തിിലും നീാട്ടുചിി�ിത്സാാ �ീ�ി�ളിിലും കുംട്ടി
യമ്മ ഭാാഗമാായി. കുംട്ടിയമ്മയുതെടി ഭാര്ത്തിാവ് 
�ട്ടാംപറമ്പില് കേ�ാന്തംിക്കാ് �ിരുവഞ്ചൂര് 
�വലായില് ഒരു ആയുര്കേ�� മാരുന്നു�ടി
യുണ്ടായിരുന്നു. ഭാര്ത്തിാവിതെ� നീിര്കേ�ശ
മാനുസ�ിച്ച്് ആയുര്കേ��, നീാട്ടുമാരുന്നു�ൾ 
ഉണ്ടാക്കുന്നതും �ടിയികേലാതെക്കാത്തിിക്കു
ന്നതും കുംട്ടിയമ്മയായിരുന്നു. ആ പീടിി� 
ഇന്ന് തെ�ാച്ചുമാക്കാൾ പലാചി�ക്കു�ടിയായി 
പ�ിണിമാിപ്പിച്ചു. അന്നതെത്തി ആയുര്കേ�� 
മാരുന്നു�ളുംതെടി ഉപകേയാഗമാാവാം നീിലാവിതെലാ 
ആകേ�ാഗയത്തിിതെ� �ഹിസയതെമാന്ന് അഞ്ചു 
�ലാമുറയിതെലാത്തിിയ മാക്കാളുംം തെ�ാച്ചുമാക്കാളുംം 
സാക്ഷംയതെപ്പടുംത്തുന്നു. �ാലാതെമാത്ര �ടിതെന്ന
ങ്കാിലും �തെന്നതെക്കാാണ്ടാവുംന്ന പുറംപണിിയും 

കൃഷിിപ്പണിിയുതെമാാതെക്കാ തെചിയ്ത്  കേനീ�ം 
കേപാക്കുന്ന കുംട്ടിയമ്മയ്ക്കാ് ഇകേപ്പാഴും നീാടിൻ 
ഭാക്ഷംണികേത്തിാടി് �തെന്ന പ്രാിയം. മാ�ച്ച്ീനീി
യും മാീൻ�റിയും ഇലാക്കാറി�ളുംം ചിക്കാപ്പുഴു
ക്കുമാടിങ്ങുന്ന �നീിനീാടിൻ ഭാക്ഷംണിം �തെന്ന 
കേവണിം. തെചിവിക്കാ് അല്പം കേ�ൾവിക്കുറവ് 
വന്നതെ�ാഴിച്ച്ാല് കുംട്ടിയമ്മ പൂര്ണി ആകേ�ാ
ഗയവ�ിയാണി്. ചുറുചുറുകേക്കാാതെടി എംഴു�ാനും 
പഠിിക്കാാനും കേജാലാിതെചി�ാനുതെമാാന്നും 
യാതെ�ാരു മാടിിയുമാില്ല. എംഴുത്തും വായനീയും 

പഠിിച്ച്കേ�ാതെടി എംന്തു �ിട്ടിയാലും വായിക്കും. 
�ാവിതെലാ തുടിങ്ങും പത്രവായനീ. �ണിക്കു
�തെളിാതെക്കാ �ിറുകൃ�യം. പഴയ�ാലാ ഇഷ്ട 
സിനീിമാാഗാനീങ്ങളുംതെടി വ�ി�ൾ ഓര്തെത്തി
ഴു�ി പാടിികേനീാക്കു�യാണി് മുത്തിശ്ശിിയുതെടി 
കേനീ�കേമ്പാക്കാ്. ജാനീ�ി (81), കേഗാപാലാൻ 
(76) �ാജപ്പനുൾതെപ്പതെടി അഞ്ചു മാക്കാളിാണി് 
കുംട്ടിയമ്മയ്ക്കാ്. �ണ്ടുംകേപര് കേനീ�തെത്തി മാ�ിച്ച്ി
രുന്നു. പഠിനീം തുടിരുന്ന�ിതെനീക്കുറിച്ച്് 
കേചിാ�ിക്കുകേമ്പാൾ 'ഇത്രതെയാതെക്കാ പഠിിച്ച്ാല് 
കേപാതെ�'തെയന്ന് പല്ലില്ലാത്തി കേമാാണി�ാട്ടി 
നീിഷി് �ളിങ്കാമാായ ചിി�ികേയാതെടി കേ�ാട്ടയത്തിി
തെ� കുംട്ടിയമ്മ. 

പത്മശ്രീീയുമെട �ിറിവിിൽ 
മൂഴിക്കൽ പങ്കിജോ�ി

ജില്ലയിതെലാ മാതെറ്റ്ാരു വനീി�ാ�ത്ന
മാാണി് പത്മാശ്രീീ കേജത്രിയായ കേനീാക്കുവി�യാ 
പാവ�ളിി �ലാാ�ാ�ി മൂഴിക്കാല് എംം.എംസ്. 
പങ്കാജാക്ഷംി. അനീാകേ�ാഗയം മൂലാം 2020 തെലാ 
പത്മാശ്രീീ പു�സ് �ാ�ം 2022 നീവംബിര് 
എംട്ടിനീ് ഡ്ല്ഹിിയില് കേപായി ഏറ്റുവാ
ങ്ങാൻ സാധ്യിക്കാാത്തി �ാ�ണിത്തിാല് ആഭായ
ന്തം� മാന്ത്രിാലാത്തിിതെ� നീിര്കേ�ശമാനുസ�ിച്ച്് 
ഡ്ിസംബിര് 30 നീ് ജില്ലാ �ളിക്ടര് കേഡ്ാ. 
പി.തെ�. ജയശ്രീീ ഐ.എം.എംസ്. പങ്കാജാക്ഷംി
യുതെടി വീട്ടില് കേനീ�ിതെട്ടത്തിിയാണി് പത്മാശ്രീീ 
ബിാഡ്്ജ്, മാിനീികേയച്ച്ര് ബിാഡ്്ജ് എംന്നിവ 
അണിിയിച്ച്�്. പ്രാശസ്തിിപത്രവുംം (സന്ന�് ) 
സൈ�മാാറി. കേ��ളിത്തിില്�തെന്ന അ�യപൂര്�
മാാകുംന്ന പാ�മ്പ�യ �ലാാരൂപമാായ കേനീാക്കു
വി�യാ പാവ�ളിിതെയന്ന പാവനീാടി�ത്തിിനീ് 
പത്മാശ്രീീ കേ�ശീയ പു�സ് �ാ�ം അല്പം 
സൈവ�ിതെയങ്കാിലും, പങ്കാജാക്ഷംിയമ്മയുതെടി 

രിശ്മിിലേമിാഹനും കുടുംം�വും. ഭിർത്തിാവി് അനിംിൽകുമിാർ മിക്കാളംായ പാർവ്വാതി, ശിവിാനിംി.
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അനീാകേ�ാഗയത്തിാല് �ണ്ണിയറ്റുകേപാ�ാതെ� 
�തെ� സാമു�ായി� �ലാതെയ തെനീഞ്ച്ികേലാറ്റ്ി 
കേവ�ി�ളിില് ഇകേപ്പാൾ നീിറസാന്നിദ്ധ്യയ
മാാകുംന്ന�് മാ�ളുംതെടി മാ�ളിായ �ഞ്ജിിനീി
യാണി്. അഞ്ച്് നൂറ്റ്ാണ്ടിനീപ്പുറം പഴക്കാമുള്ള 
കേ��ളിത്തിിതെ� പ�മ്പ�ാഗ� �ലായായ 
കേനീാക്കുവി�യ പാവ�ളിി സം�ക്ഷംിക്കുന്ന
�ിനീ് നീിര്ണിായ� പങ്കുവഹിിച്ച് �ലാാ�ാ�ി 
പങ്കാജാക്ഷംിക്കാ് ഓര്മ്മക്കുറവുംള്ള�ിനീാല് 

ലേകന്ദ്ര സ്ാമൂഹിക നിംീതി വികുപ്പിിഡെന്റ് ലേദശീയ ഭിിന്നലേശഷി ശാക്തിീകരിണ് പുരിസ്് കാരിം ഡിൽഹിയിൽ രിാഷ്ട്രപതി 
രിാംനിംാഥ്് ലേകാവിിന്ദിിൽ നിംിന്നും രിശ്മിി ഏറ്റുവിാങ്ങുന്നു.

ആ അനുഭാവങ്ങതെളി കേചിാ�ി
ച്ച്റിഞ്ഞാ് മാറുപടിി നീല്�ി
യ�ാവതെട്ട യുവ�ലാാ�ാ�ി 
�ഞ്ജിിനീിയും.

കേ�ാട്ടയം ജില്ലയിതെലാ 
ഉ ഴ വൂ ര്  ഗ്ര ാ മാ പ ഞ്ച് ായ
ത്തി ി തെ ലാ  കേ മാ ാ നീ ി പ്പ ള്ള ി 
എംന്ന ഗ്രാമാം അറിയതെപ്പടും
ന്ന�് ഇതെന്നാരു പത്മാശ്രീീ 
കേജത്രിയുതെടി ജന്മനീാതെടിന്ന 
പ്രാ�ഢ്യിയിലാാണി് .  2009 
ല്  പ ാ�ീ സ ി ല്  നീ ടി ന്ന 
അന്തംാ�ാഷ്ട്രീ ടൂറിസം പ�ി
പ ാ ടി ിയ ി ല്  കേ �� ളി തെ ത്തി 
പ്രാ � ി നീ ി ധ്യ ാ നീ ം  തെ ചി യ്ത ് 
കേനീാക്കുവി�യാ പാവ�ളിി 
അവ��ിപ്പിക്കാാൻ മൂഴിക്കാല് 
പങ്കാജാക്ഷംിയ്ക്കാ് അവസ�ം 
ലാഭാിച്ച്കേ�ാതെടിയാണി് ഈ 
നീാടിൻ �ലാതെയ കേലാാ�മാ
റിഞ്ഞാ�്. കേ��ളിത്തിിതെലാ 
കേവലാൻ സമു�ായത്തിിതെലാ 
സ്ത്രീീ�ൾക്കാ് �ായ് വഴിയായി 
സൈ�മാാറിക്കാിട്ടിയ �ലാാപാ
�മ്പ�യമാാണി് കേനീാക്കുവി�യാ 

പാവ�ളിി. പണ്ട് ഓണിംതുള്ളല് എംന്നറി
യതെപ്പട്ടിരുന്ന ഈ �ലാാരൂപം ഓണിക്കാാലാ
തെത്തി അത്തിംമു�ലുള്ള പത്തു �ിവസങ്ങളിില് 
നീമ്പൂ�ി�ി, നീായര് കുംടുംംബിങ്ങളിില് തെചിന്ന് 
അവ��ിപ്പിച്ച്ിരുന്ന�ായും പറയതെപ്പടുംന്നു. 
സമു�ായി� വിശവാസപ്രാ�ാ�ം ശിവനും 
പാര്��ിയും കുംറവനും കുംറത്തിിയുമാായി 
അവ�ാ�തെമാടുംത്തി �ാലാത്തി് പാര്��ീകേ�

വിതെയ സകേന്തംാഷിിപ്പിക്കാാനീായി ഏഴിലാം
മ്പാലായുതെടി �ടിിയില് ഒരു രൂപം തെ�ാത്തിി
തെയടുംത്തി് �മു�ിൻ കേ�ാലാില് കേമാല്ച്ചുണ്ടില് 
ബിാലാൻസ് തെചിയ്ത് പാട്ടും ഈണിവുംം നീല്�ി 
പാവ�ളിി �ാണിിച്ചുതെ�ാടുംത്തുതെവന്നാണി് 
ഐ�ിഹിയം. �ാലാാന്തം�ത്തിില് പിൻ�
ലാമുറക്കാാ�ായ കേവലാൻസമു�ായക്കാാര്ക്കാ് 
ഭാഗവാൻ വ��ാനീമാായി �നീിഞ്ഞാരുളിിയ 
�ലാാരൂപമാാതെണിന്നും ഇവര് വിശവസിക്കാ
തെപ്പടുംന്നു. 

ഐ�ിഹിയത്തിില് നീിന്ന് പിറവിതെയടുംത്തി
തുതെ�ാണ്ടും �തെന്ന ഹിിന്ദു പു�ാണി�ഥ�തെളി 
ഈ�ടിി�ളിാക്കാി ഈണിമാിട്ട് പു�ാണി�
ഥാപാത്രങ്ങതെളി പാവ�ളിില് �ീര്ത്തി് വ്ര
�ശുദ്ധ്യികേയാതെടി സ്ത്രീീ�ളിാണി് കേനീാക്കുവി�യ 
പാവ�ളിി അവ��ിപ്പിക്കു�. �ാമാായണി
ത്തിിതെലായും മാഹിാഭാാ�ത്തിികേലായും �ഥാസ
ന്ദിര്ഭാങ്ങളിാണി് മാിക്കാകേപ്പാഴും പാവ�ളിിയ്ക്കാ് 
വിഷിയങ്ങളിാകുംന്നതെ�ങ്കാിലും പ്രാപഞ്ച്തെത്തി
യും പ്രാകൃ�ികേയയും വര്ണ്ണിച്ചും ചിിലാ നീാടിൻ 
�ഥാപാത്രങ്ങളുംം ഈ �ളിിക്കാ് വിഷിയമാാവാ
റുണ്ട്. അമ്മാനീാട്ടം, പാറാവളിയം, ചുറ്റ്ിക്കാല് 
എംന്നിവയാണി് ഇ�ിതെലാ പ്രാധ്യാനീ ഇനീങ്ങൾ. 
തുടിി, സൈ�മാണിി എംന്നീ വാകേ�യാപ��ണിങ്ങ
ളുംം ഇ�ിനുപകേയാഗിക്കുന്നു. പാലാത്തിടിിയില് 
തെ�ാത്തിിതെയടുംത്തി വിവിധ്യ ��ം അലാങ്കാ�ിച്ച് 
പാവ�ൾ ചിായം കേ�ച്ച് ഒരു മുളിന്തംണ്ടിനു
കേമാല് പിടിിപ്പിക്കും. ആ മുളിയുതെടി അടിിഭാാഗം 
മൂക്കാിനു �ാതെഴ, കേമാല്ച്ചുണ്ടിനു മു�ളിിലാായി 
നീിറുത്തും. പാവ�ളുംമാായി ബിന്ധതെപ്പട്ട് ഒരു 
ചി�ടി് വലാിച്ച്് പാവ�തെളി ചിലാിപ്പിക്കു�യാണി് 
ഇ�ിതെ� സവഭാാവം. പ്രാകേ�യ� പാട്ടു�ളുംം 
പാടുംം. അവ�ാ��യുതെടി കേനീാട്ടം എംകേപ്പാഴും 
മുളിയുതെടി തുലാനീത്തിിലാായി�ിക്കും. വാ�യ
ത്തിിനും പാട്ടിനും പുരുഷിൻമാാരുമുണ്ടായി
�ിക്കും. �ണ്ടുംമു�ല് മൂന്നുമാിനീിട്ട് വതെ�യാണി് 
ഓകേ�ാ പാട്ടിതെ�യും സൈ�ര്ഘയം. മൂക്കാിലാി�ി
ക്കുന്ന കേ�ാല് ബിാലാൻസ് തെചിയ്ത് സൈ�യിതെലാ 
ചി�ടും�ൾ ചിലാിപ്പിച്ചുകേവണിം പാവനീാടി�ം 
നീടിത്തിാൻ. �ണ്ടടിി നീീളിമുള്ള ചൂ�ല് വണ്ണ
ത്തിിലുള്ള കേ�ാല് കേമാല്ച്ചുണ്ടില് നീിര്ത്തിി
തെക്കാാണ്ടും�തെന്ന �ാലു�ളുംതെടി തെപരുവി�ല് 
തെ�ാണ്ട് പാറാവളിയം �റക്കുന്നു. ഒപ്പം 
�തെന്ന തെചിറിയ പന്തു�ൾതെ�ാണ്ട് അമ്മാ
നീാട്ടം നീടിത്തും. പണ്ടും�ാലാത്തി് മൂകേക്കാവി�യ 
എംന്നും അറിയതെപ്പട്ടിരുന്ന ഈ ഓണിക്കാളിി
യില് ഓണിതെത്തി സംബിന്ധിച്ച് പാട്ടു�ളുംം 
പാടിിയിരുന്നു. പങ്കാജാക്ഷംിയമ്മയുതെടി പൂര്�ി
��ായ �ലാാവ�ാ��ര്ക്കാ് �ിരുവി�ാംകൂര് 
�ാജാക്കാന്മാ�ില് നീിന്ന് പട്ടും വളിയും �ിട്ടിയി
ട്ടുള്ള�ായി അമ്മമ്മ പറഞ്ഞുകേ�ട്ടിട്ടുതെണ്ടന്ന് 

ലേനിംാക്കുവിിദയ പാവികളംി ക�ാകാരിി മൂഴിിക്കാൽ എം.എസ്്. പങ്കാ�ാക്ഷിയും 
ഡെചാറുമികള് ഡെക.എസ്്. രിഞ്ജിിനിംിയും
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രിഞ്ജിിനിംിയുഡെടി ക�ാവിതരിണ്ം

�ഞ്ജിിനീി ഓര്ത്തു പറഞ്ഞു. കൂടിാതെ� 
കേഫാ�് കേലാാര് അക്കാാ�മാി അവാര്ഡും 
തെഫകേല്ലാഷിിപ്പും പങ്കാജാക്ഷംിക്കാ് ലാഭാിച്ച്ി
ട്ടുണ്ട്. 

നീ ി റ ഞ്ഞാ  ഈ ശ വ� വ ി ശ വ ാ സ
കേത്തിാതെടി വ്ര�തെമാടുംത്തി് �ലാതെയ മാാത്രം 
മാനീസ്സിലാര്പ്പിച്ച് ്  വ യക്തിപ�മാായ 
സു�ങ്ങളുംം സകേന്തംാഷിങ്ങളുംം മാാറ്റ്ിതെവ
ച്ച്് �ഠിിനീമാായ ഏ�ാഗ്ര�യും പ�ിശീ
ലാനീവുംംതെ�ാണ്ട് കുംറഞ്ഞാ�് നീാലാഞ്ചുവ
ര്ഷിതെത്തി പ�ിശീലാനീത്തിിലൂതെടി കേവണിം 
ഈ �ലാാരൂപം സവായത്തിമാാക്കാാൻ. 
മുത്തിശ്ശിിയുതെടി 11-ാമാതെത്തി വയസ്സിലാാണി് 
�ലാ പഠിിച്ചുതുടിങ്ങിയ�്. �ഞ്ജിിനീി മുത്തി
ശ്ശിിയില് നീിന്നു പഠിിച്ച്�ാ�തെട്ട ഏഴാം 
വയസ്സിലും. മാച്ച്ിങ്ങ ഈര്ക്കാിലാില് 
കുംത്തിി കേമാല്ച്ചുണ്ടില് തെവച്ച്് ആ�ംഭാി
ക്കുന്ന പ�ിശീലാനീത്തിില് ബിാലാൻസ് 
കേനീടുംന്നകേ�ാതെടി കേ�ാലാില് പാവതെയ 
തെവച്ച്് ബിാലാൻസ് കേനീാക്കും, പിതെന്ന
പ്പിതെന്ന കേ�ാലാിനുമു�ളിിതെലാ പ്രാകേ�യ�ം 
ഘടിിപ്പിച്ച് മുളിം�ണ്ടില് പാവ�ളുംതെടി 
എംണ്ണം കൂട്ടും, ചി�ടും�തെളി ബിന്ധിപ്പിച്ച്് 
ഇവതെയ ചിലാിപ്പിക്കും. �ത്തുന്ന നീിലാ
വിളിക്കാിനു മുന്നില് നീിലാത്തി് പായ 
പി�ിച്ച്് അവ��ിപ്പിക്കുന്ന ഈ �ലാാ
രൂപത്തിിതെ� മുഴുവൻ നീിയന്ത്രിണിവുംം 
�ണ്ണിലാാണി്  കേ�ന്ദ്രീ��ിക്കുന്ന�് . 
ഇമാ ചിിമ്മുന്നതു കൂടിികേയാ കുംറകേഞ്ഞാാ 
കേപായാല് കേപാലും �ളിിയുതെടി ബിാലാ
ൻസിംഗിതെനീ ബിാധ്യിക്കും. അതുതെ�ാണ്ടും 
�തെന്ന തെവളിിച്ച്ം കൂടും�ലുള്ളതും തെപാടിി
യടി ിക്കാാൻ സാധ്യയ�യുള്ളതുമാായ 
ഓപ്പണ് കേ�ജില് ഈ �ലാാരൂപം 
അവ��ിപ്പിക്കാാനീാവില്ല. കേ�ാല്പ്പാവ
ക്കൂത്തിാകേണിാ നൂല്പ്പാവക്കൂത്തിാകേണിാ 
എംന്നു സംശയം പ്രാ�ടിിപ്പിച്ച് സ�സ്സിനു 
മുന്നിലാാണി് �ഥാസന്ദിര്ഭാം വിവ�ിച്ചു 
തുടിങ്ങിയ�്. 

പങ്കാജാക്ഷംിയമ്മയുതെടി മാ�ളിായ �ാധ്യാമാ
ണിിയുതെടി മാക്കാളിാണി് �ഞ്ജിിനീിയും �ഞ്ജിിത്തും. 
അമ്മയുകേടിയും കേചിട്ടകേ�യും നീിര്ബിന്ധപ്രാ�ാ
�മാാണി് തെചിറുപ്പം മു�ല് �ഞ്ജിിനീി പാവ�ളിി 
അഭായസിച്ചു കേപാന്ന�് .  സകേഹിാ��ൻ 
�ഞ്ജിിത്തിാണി് ഓകേ�ാ പ�ിപാടിിയികേലാക്കും 
പാവ�തെളി ��ാറാക്കാി നീല്കുംന്ന�്. വാകേ�യ
ാപ��ണിത്തിിനും പാട്ടിലുമാായി ആനീന്ദും 
ശിവ�ാസും കേവ�ി�ളിില് സഹിായി�ളിാ
കുംന്നു. ഇ�ിനീ�ം നൂകേറാളിം കേവ�ി�ളിില് 
�ഞ്ജിിനീി കേനീാക്കുവി�യാ പാവ�ളിി അവ��ി
പ്പിച്ചു �ഴിഞ്ഞു. ടൂറിസം കേവ�ി�ളിിലും അമ്പ

ലാങ്ങളിിതെലാ ഉത്സാവപ�ിപാടിി�ളിിലും സമു
�ായത്തിിതെ� കൂട്ടായ്മ�ളിിലുമാാണി് നീാട്ടില് 
കേവ�ി �ിട്ടു�. 2019-ല് ബിംഗ്ലൂ�ില് നീടിന്ന 
ധ്യാകേത്തിാ ഇ�ര്നീാഷിണില് പപ്പറ്റ്് തെഫ�ി
വലാിലും ഡ്ല്ഹിിയിതെലാ ഇന്ദിി�ാഗാന്ധി 
നീാഷിണില് തെസ�ര് കേഫാര് ആര്ടി് സിലും 
�ഞ്ജിിനീി പ�ിപാടിി അവ��ിപ്പിച്ച്ിട്ടുണ്ട്. 
ഡ്ല്ഹിിയിതെലാ പ�ിപാടിിക്കുകേശഷിമാാണി് 
പത്മാശ്രീീക്കു പ�ിഗണിിച്ച് കേ��ളിീയരുതെടി 
പട്ടി�യില് മൂഴിക്കാല് പങ്കാജാക്ഷംിയും ഇടിം 
കേനീടിിയ�്. പക്ഷംാഘാ�ം വന്നകേ�ാതെടി 
�ലായില് നീിന്ന�ന്ന പങ്കാജാക്ഷംിക്കാ് 
ഇന്ന് 86 വയസ്സുണ്ട്. എംത്ര �ലാമുറ�ൾ 

വന്നുകേപായാലും പാ�മ്പ�യ�ലായുതെടി ഒരു 
�ണ്ണിതെയങ്കാിലും അവകേശഷിിക്കാണിതെമാന്ന 
പൂര്�ി�രുതെടി അധ്യമായമാായ ആഗ്രഹിവുംം പ്രാാ
ര്ത്ഥിനീയുമാാ�ാം ഈ നീിമാിത്തിം എംന്നില് 
വന്നുകേചിര്ന്നതെ�ന്ന �ര്മ്മകേയാഗത്തിില് 
സംതൃപ്തതെയന്ന മാറുപടിിയുമാായി ഇന്ന് ഈ 
�ലാ തെചിയ്യുന്ന കേ��ളിത്തിില് അറിയതെപ്പ
ടുംന്ന ഒകേ�തെയാരു കേനീാക്കുവി�യാപാവ�ളിി 
�ലാാ�ാ�ി തെ�.എംസ്. �ഞ്ജിിനീി മാാത്രം.  1 

ലേ�ഖിക ലേകാട്ടിയം �ില്ലാ ഇന്ഫീർലേമിഷന് 
ഓഫീീസ്ിഡെ� അസ്ി�ന്റ്് ഇന്ഫീർലേമിഷന് 

ഓഫീീസ്റിാണ്്.
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ഇന്തംയ ഒരു പ�മാാധ്യി�ാ� റിപ്പ�ിക്കാാ
യ�ിനു കേശഷിം നീടിപ്പില് വന്നിട്ടുള്ള

�ില് വളിതെ�യധ്യി�ം ശ്രീദ്ധ്യിക്കാതെപ്പട്ട ഒരു 
നീിയമാമാാണി് 2005 ല് പാര്ലാതെമാ�് പാസ്സാ
ക്കാിയ വിവ�ാവ�ാശനീിയമാം. (Right To 
Information Act) 2005 തെമായ് 11 നീ് 
കേലാാ�സഭാ പാസ്സാക്കാിയ നീിയമാത്തിിനീ് 
അകേ� വര്ഷിം ജൂണ് 15 നീ് �ാഷ്ട്രീപ�ിയുതെടി 
അംഗീ�ാ�ം ലാഭാിച്ചു. 2005 ഒകേക്ടാബിര് 12 നീ് 
ജമ്മു �ാശ്മിീര് ഒഴിതെ�യുള്ള എംല്ലാ സംസ്ഥാാ
നീങ്ങളിിലും വിവ�ാവ�ാശനീിയമാം പൂര്ണ്ണ
മാായി നീിലാവില് വന്നു.

ജനീാധ്യിപ�യ  സംവിധ്യാനീത്തിില് 
ഓകേ�ാ പ��നും �തെ� അവ�ാശങ്ങൾ 
എംങ്ങതെനീയാണി് ഹിനീിക്കാതെപ്പടുംന്നതെ�ന്നും, 
സം�ക്ഷംിക്കാതെപ്പടുംന്നതെ�ന്നും അറിയാനു
ള്ള അവ�ാശമുണ്ട്. ഇന്തംയൻ ഭാ�ണിഘടിനീ 
പ��നീ് ഉറപ്പ് നീല്കുംന്ന മാ�ലാി�ാവ�ാശ
ങ്ങളിില് പ്രാധ്യാനീമാാണി് അഭാിപ്രാായ സവാ�
ന്ത്രിയം. ഭാ�ണിനീിര്�ഹിണിത്തിില് സു�ാ�യ� 
സൈ�വ�ിക്കുന്ന�ിനീ് അഴിമാ�ി, സവജനീപ
ക്ഷംപാ�ം, �ാലാ�ാമാസം, എംന്നിവ ഇല്ലാ
�ാക്കുന്ന�ിനും, �ാ�യക്ഷംമാവുംം സു�ാ�യവും

വിവ�വും� വിവ�ൊവ�ൊശവും�
മാായ ഭാ�ണിം സമൂഹിത്തിിനീ് കേനീടിി എംടുംക്കുന്ന
�ിനീ് കേവണ്ടിയാണി് വിവ�ാവ�ാശനീിയമാം 
നീടിപ്പിലാാക്കാിയിട്ടുള്ള�്. വിവ�ാവ�ാശ 
നീിയമാം സഫലാമാാ�ണിതെമാങ്കാില് സ�യസ
ന്ധ�യിലും, സവന്തംം �ടിമാ�ളിിലും, കേബിാധ്യ
വാൻമാാ�ായ ഉകേ�യാഗസ്ഥാരും അവ�ാശ
ങ്ങതെളിക്കുറിച്ച്് പൂര്ണ്ണ അറിവുംമുള്ള ഒരു 
പ��സമൂഹിവുംം ഉണ്ടാ�ണിം. ഈ നീിയ
മാത്തിിതെലാ വയവസ്ഥാ�ൾ ഉകേ�യാഗസ്ഥാരും 
തെപാതുസമൂഹിവുംം അറിഞ്ഞാി�ികേക്കാണ്ടതും 
നീിയമാത്തിിനീ് അനുസ�ിച്ച്് പ്രാവൃത്തിിക്കു�
യും തെചിയ്താല് മാാത്രകേമാ നീിയമാത്തിിതെ� 
ഉകേ�ശയലാക്ഷംയങ്ങൾ സാക്ഷംാ�്��ിക്കാാൻ 
�ഴിയു�യുള്ളൂ. 

വിിവിരങ്ങള് - INFORMATION
വിവ�ാവ�ാശനീിയമാത്തിിതെലാ 2(f) 

വകുംപ്പനുസ�ിച്ച്് ഏതു രൂപത്തിിലുള്ള ഏതു 
വസ്തുവുംം “വിവ�ം” ആണി്. ഫയലു�ൾ, 
�ജി�റു�ൾ, കേലാാഗ് ബുക്കു�ൾ , റിക്കാാര്
ഡു�ൾ, പ്രാമാാണിങ്ങൾ, വര്ക്കാ് ഡ്യറി, 
�മ്പൂട്ടറികേലാാ മാറ്റ്് ഇലാകേ�ാണിി�് ഉപ�
�ണിങ്ങളിികേലാാ  സൂക്ഷംിച്ച്ിട്ടുള്ള ഡ്ാറ്റ് , 

കേമാാഡ്ലു�ൾ, ഉപ��ണിങ്ങൾ, വാഹി
നീങ്ങൾ, തെ�ട്ടിടിങ്ങൾ, ഇ-തെമായിലു�ൾ, 
അഭാിപ്രാായങ്ങൾ, ഉപകേ�ശങ്ങൾ, കുംറി
പ്പു�ൾ, സര്ക്കുലാറു�ൾ എംന്നിവയുൾതെപ്പ
തെടിയുള്ള വിവ�ം എംന്നിവ സംഞ്ജിയില് 
വരുന്നു.

എന്താോണ് വിിവിരോവികോശം
ഒരു തെപാതു അധ്യി�ാ�ിയുതെടി സൈ�വ 

ശകേമാാ നീിയന്ത്രിണിത്തിികേലാാ ഉള്ള വിവ�ം 
ലാഭാിക്കുന്ന�ിനീ് പ��ൻമാാര്ക്കുള്ള അവ�ാ
ശമാാണി് വിവ�ാവ�ാശം. �ാജയതെത്തി എംല്ലാ 
പ��ൻമാാര്ക്കും അറിയാനുള്ള അവ�ാ
ശമുണ്ട്. ഒരു സ്ഥാാപനീത്തിില് കേജാലാി 
തെചിയ്യുന്നയാൾക്കും ആ സ്ഥാാപനീത്തിില് 
വിവ�ാവ�ാശ നീിയമാപ്രാ�ാ�ം അകേപക്ഷം 
നീല്�ാവുംന്ന�ാണി്. ഒരു സ്ഥാാപനീത്തിിതെ� 
പ്രാസിഡ്�്/തെസക്രട്ടറി ജനീറല് മാാകേനീജര് 
എംന്നിങ്ങതെനീയുള്ള സ്ഥാാനീകേപ്പരു�ളിില് 
വിവ�ാവ�ാശനീിയമാപ്രാ�ാ�ം അകേപക്ഷം 
സമാര്പ്പിക്കാാൻ സാധ്യിക്കു�യില്ല. ഇവതെ� 
പ��ൻമാാ�ായി �ണിക്കാാക്കുവാൻ സാധ്യി
ക്കു�യില്ല. 

 മെക ആർ. രഞ്ജിിത്ത്
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മെപോതു അധാികോരി (PUBLIC 
AUTHORITY)

വിവ�ങ്ങൾ സൈ�വശമുള്ള സ്ഥാാപ
നീങ്ങളിാണി് പ�ി�് അകേ�ാറിറ്റ്ി�ൾ. 
ഇന്തംയൻ ഭാ�ണിഘടിനീയികേലാാ, അ�ിൻ 
�ീഴികേലാാ, പാര്ലാതെമാകേ�ാ, സംസ്ഥാാനീ 
നീിയമാസഭാകേയാ പാസ്സാക്കാിയ നീിയമാ
പ്രാ�ാ�കേമാാ, സര്ക്കാാര് വിജ്ഞംാപനീം/
ഉത്തി�വ് മുകേ�തെനീ സ്ഥാാപിക്കാതെപ്പട്ടകേ�ാ 
രൂപീ��ിക്കാതെപ്പട്ടകേ�ാ ആയ ഭാ�ണിഘടിനീ 
സ്ഥാാപനീങ്ങൾ, സര്ക്കാാര് വകുംപ്പു�ൾ, 
സര്ക്കാാര് ധ്യനീസഹിായം സൈ�പ്പറ്റുന്ന 
എംല്ലാ സ്ഥാാപനീങ്ങളുംം പ�ി�് അകേ�ാറി
റ്റ്ി�ളിാണി്. ഒരു പ�ി�് അകേ�ാറിറ്റ്ിയുതെടി 
നീിയന്ത്രിണിത്തിിലുള്ള മാറ്റ്് സ്ഥാാപനീങ്ങളിി
തെലായും, സവ�ാ�യസ്ഥാാപനീങ്ങളിിതെലായും 
വിവ�ങ്ങൾ തെപാതു അധ്യി�ാ�ിക്കാ് വാങ്ങി 
അകേപക്ഷം�നീ് നീല്�ാനുള്ള ബിാധ്യയ� 
യുണ്ട്.

 റ്റോ��് പബ്ലിിക് ഇൻഫർറ്റോമാഷൻ 
ഓഫീസ്ർ (SPIO)

വിവ�ാവ�ാശനീിയമാപ്രാ�ാ�ം പ�ി�് 
ഇൻഫര്കേമാഷിൻ ഓഫീസറുതെടി ശ�ിയായ 
സ്ഥാാനീകേപ്പ�് തെസൻട്രീല് അഥവാ കേ�റ്റ്് 
പ�ി� ്  ഇൻഫര്കേമാഷിൻ ഓഫീസര് 
എംന്നാണി്. കേ�ന്ദ്രസര്ക്കാാ�ിതെ� ഉടിമാസ്ഥാ
�യിലുള്ളകേ�ാ, നീിയന്ത്രിണിത്തിികേലാാ ഉള്ള 
സ്ഥാാപനീങ്ങളിിതെലാ പ�ി�്  ഇൻഫര്
കേമാഷിൻ ഓഫീസര്മാാതെ� തെസൻട്രീല് പ�ി 
�് ഇൻഫര്കേമാഷിൻ ഓഫീസര് എംന്നും 
സംസ്ഥാാനീ സര്ക്കാാ�ിതെ� ഉടിമാസ്ഥാ�
യിലുള്ള പ�ി�് ഇൻഫര്കേമാഷിൻ ഓഫീ
സര്മാാതെ� കേ�റ്റ്് പ�ി�് ഇൻഫര്കേമാഷിൻ 
ഓഫീസര്മാാര് എംന്നുമാാണി് അറിയതെപ്പടും
ന്ന�്.

തെ പ ാ തു  അ ധ്യ ി � ാ� ിയ ി ല്  നീ ി ന്ന ് 
അകേപക്ഷം�നീ് വിവ�ങ്ങൾ നീല്�ാൻ 
നീിയുക്തനീായ ഉകേ�യാഗസ്ഥാനീാണി് കേ�റ്റ്് 
പ�ി�് ഇൻഫര്കേമാഷിൻ ഓഫീസര്. വിവ
�ങ്ങൾ അകേപക്ഷം�നീ് നീല്കേ�ണ്ട�് കേ�റ്റ്് 
പ�ി�് ഇൻഫര്കേമാഷിൻ ഓഫീസറാണി്. 
അതുകേപാതെലാ അകേപക്ഷം�ീര്പ്പാക്കുന്ന 
�ാ�യത്തിില് പൂര്ണ്ണ അധ്യി�ാ�ം കേ�റ്റ്് 
പ�ി� ്  ഇൻഫര്കേമാഷിൻ ഓഫീസര്
ക്കാാണി്. കേ�റ്റ്് പ�ി�് ഇൻഫര്കേമാഷിൻ 
ഓഫീസറുതെടി കേപകേ�ാടുംം ഒകേപ്പാടുംം കൂടിി 
മാാത്രകേമാ �ത്തിിടിപാടും�ൾ നീടിത്തിാൻ 
പാടുംള്ളൂ.

അസ്ി�ന്റ്് റ്റോ��് പബ്ലിിക് 
ഇൻഫർറ്റോമാഷൻ ഓഫീസ്ർ 
(ASPIO)

വിവ�ാവ�ാശ നീിയമാപ്രാ�ാ�ം ലാഭാിക്കു
ന്ന അകേപക്ഷംസൈ�പ്പറ്റ്ിയാല് ഉടിതെനീ�തെന്ന 
അകേപക്ഷംതെയ സംബിന്ധിച്ച്് അ�ായ�് 
അകേപക്ഷം�തെ� കേപ�്, വിലാാസം, ആവശയ
തെപ്പട്ടി�ിക്കുന്ന വിവ�ങ്ങൾ, ഒടുംക്കാിയഫീസ് 
എംന്നിവ പ്രാകേ�യ�ം �ജി�റില് എംഴു�ി 
സൂക്ഷംികേക്കാണ്ടതും ഉടിതെനീ �തെന്ന �ജി�ര് 
സഹിി�ം അകേപക്ഷം കേ�റ്റ്് പ�ി�് ഇൻഫര്
കേമാഷിൻ ഓഫീസര്ക്കാ് സൈ�മാാകേറണ്ട�ാണി്.

അപ്പീലു�ൾ സൈ�പ്പറ്റുകേമ്പാൾ അസി
�� ് കേ�റ്റ്് പ�ി�് ഇൻഫര്കേമാഷിൻ 
ഓഫീസര് അകേപക്ഷം�ൻ ആ�യം സമാര്പ്പിച്ച് 
അകേപക്ഷംയുതെടി വിശ�ാംശങ്ങൾ കേ��തെപ്പടും
ത്തിിയ �ജി�റില് അ�ിതെ� തുടിര്ച്ച്യായി 
അപ്പീലാിതെനീ സംബിന്ധിച്ച് വിവ�ങ്ങൾ കേ��
തെപ്പടുംത്തിിയ കേശഷിം അപ്പീലാില് ആവശയ
തെപ്പട്ടി�ിക്കുന്ന വിവ�ങ്ങളുംതെടി സൂക്ഷംിപ്പു�ാ
�നീായ കേ�റ്റ്് പ�ി�് ഇൻഫര്കേമാഷിൻ 
ഓഫീസര്ക്കാ് തെസക്ഷംൻ 5 പ്രാ�ാ�ം ഉടിതെനീ 
�തെന്ന സൈ�മാാകേറണ്ട�ാണി്.

അറ്റോപ� സ്മാർ�ണം, 
അറ്റോപ� തീർ�ോക്കൽ

ഒരു ഇന്തംയൻ പ��നീായി�ിക്കാണിം, 
പ്രാായപൂര്ത്തിിയാ�ണിതെമാന്ന്  നീ ിര്ബി
ന്ധമാില്ല. 10 രൂപയുതെടി ഫീസ് സഹിി�ം 
ഇം�ീഷി്, ഹിിന്ദിി, പ്രാാകേ�ശി� ഔകേ�യാഗി� 
ഭാാഷി ഇവയില് ഏതെ�ങ്കാിലും ഭാാഷിയില് 
അകേപക്ഷം സമാര്പ്പികേക്കാണ്ട�ാണി്. കേ�ാര്ട്ട് 
ഫീ �ാമ്പ് പ�ികേച്ച്ാ അതെല്ലങ്കാില് 10 രൂപ  
ട്രീഷിറിയില് 007-60-800-36 Receipts under 
RTI Act എംന്ന തെഹിഡ്് ഓഫ് അക്കാ�
ണ്ടില് ചിലാാൻ അടിവാക്കു�കേയാ പ�ി�് 
ഇൻഫര്കേമാഷിൻ/അസി�� ് പ�ി�് 
ഇൻഫര്കേമാഷിൻ ഓഫീസറുതെടി ഓഫീസില് 
10 രൂപ ഒടുംക്കാി �സീ�് വാങ്ങികേയാ അതെല്ല
ങ്കാില് കേ��ളിത്തിില് കേപാ�ല് ഓര്ഡ്ര് 
ഒഴിതെ� കേ�റ്റ്് പ�ി�് ഇൻഫര്കേമാഷിൻ/
അസി��് കേ�റ്റ്് പ�ി�് ഇൻഫര്കേമാഷിൻ 
ഓഫീസറുതെടി കേപ�ിലുള്ള ഡ്ിമാാ� ് ഡ്രാാഫ്റ്റ്് /
ബിാകേങ്കാഴ്സി് തെചിക്കാ്/ കേപ ഓര്ഡ്ര് വാങ്ങികേയാ 
, അകേപക്ഷം ഫീസ് ഒടുംക്കാാവുംന്ന�ാണി്. BPL 
വിഭാാഗത്തിില്തെപ്പട്ടവര്ക്കാ് ഫീസ് ഒടുംകേക്കാണ്ട
�ില്ല.
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വാിവാരാവാകാ�നിയാമ
പ്രകാരമുള്ള അംശേ�ക്ഷ 

സമര്പ്പ്ിക്കുംന്ന്തിിന് വാകുപ്പ്് 
5(3) ല് �റിയും പ്രകാരമുള്ള 
എല്ലാ സൗകരയങ്ങളും ന്റെ�യ്തി് 

ന്റെകാടുശേക്കാ�തിാണ്. 
ഒരും �ബ്ലിിക് 

അംശേതിാറിിറ്റിിയാിന്റെല  
എല്ലാവാരുംം ഇതിിന് 
ബ്ാധയസ്ഥരാണ്

തെസക്രട്ടറി/പ്രാസിഡ്� ് എംന്നിങ്ങതെനീ 
കേ��തെപ്പടുംത്തിി അകേപക്ഷം�നീ് അകേപക്ഷം 
നീല്�ാനീാവില്ല. കേപ�ിതെനീാപ്പം തെസക്രട്ടറി/
പ്രാസിഡ്� ് എംന്നിങ്ങതെനീ കേ��തെപ്പടുംത്തിി 
അകേപക്ഷം�നീ് അകേപക്ഷം നീല്�ാവുംന്ന
�ാണി്. കൂടിാതെ� അകേപക്ഷം സമാര്പ്പിക്കു
കേമ്പാൾ അകേപക്ഷം�കേനീാടി് വിവ�ം എംന്തംി
നീാതെണിന്ന് കേചിാ�ിച്ച്ാല് വകുംപ്പ് 6(2) തെ� 
ലാംഘനീമാാകുംം. 

വ ി വ� ാ വ � ാ ശ നീ ിയ മാ പ്രാ � ാ� മു ള്ള 
അകേപക്ഷം സമാര്പ്പിക്കുന്ന�ിനീ് വകുംപ്പ് 5(3) 
ല് പറയും പ്രാ�ാ�മുള്ള എംല്ലാ സ���യങ്ങ
ളുംം തെചിയ്ത് തെ�ാടുംകേക്കാണ്ട�ാണി്. ഒരു പ�ി�് 
അകേ�ാറിറ്റ്ിയിതെലാ എംല്ലാവരും ഇ�ിനീ് 
ബിാധ്യയസ്ഥാ�ാണി്. 

ആവശയതെപ്പട്ട വിവ�ങ്ങൾ മാതെറ്റ്ാരു 
പ�ി�് അകേ�ാറിറ്റ്ിയുതെടി സൈ�വശം 
ആയി�ിക്കുന്ന സാഹിചി�യം വിവ�ാവ�ാശ 
നീിയമാപ്രാ�ാ�ം ആവശയതെപ്പടുംന്ന വിവ�ങ്ങൾ 
മാതെറ്റ്ാരു പ�ി�് അകേ�ാറിറ്റ്ിയുതെടി സൈ�വശ
ത്തിിലാായാല് ഉടിൻ �തെന്ന സൈ�മാാറിയി�ി
ക്കാണിം. 5 �ിവസങ്ങളിില് കൂടിാനും പാടിില്ല. 
വിവ�ങ്ങൾ 30 � ിവസങ്ങൾക്കുള്ളില് 
നീല്�ിയി�ിക്കാണിതെമാന്ന ചിട്ടം 7 തെലാ നീിബി
ന്ധനീയില് മാതെറ്റ്ാരു പ�ി�് അകേ�ാറിറ്റ്ിക്കാ് 
സൈ�മാാറുന്ന�ിനീായി 5 �ിവസം കൂതെടി അനു
വ�ിച്ച്് 35 �ിവസങ്ങളിിലാായി �ണിക്കാാക്കും. 
ചിിലാ അകേപക്ഷം�ളിില് ഒന്നില്കൂടും�ല് 
പ�ി�് അകേ�ാറിറ്റ്ിയുതെടി സൈ�വശമുള്ള 
വിവ�ങ്ങൾ ആവശയതെപ്പട്ടി�ിക്കുന്നുതെവ
ങ്കാില് അകേപക്ഷംയുതെടി പ�ര്പ്പ് എംടുംത്തി് മാറ്റു 
പ�ി�് അകേ�ാറിറ്റ്ി�ൾക്കാ് അയച്ചു തെ�ാടും

ക്കു�യും ആ വിവ�ം അകേപക്ഷം�തെനീ അറി
യിക്കാാവുംന്നതുമാാണി്. കൂടിാതെ� 6(3) വകുംപ്പിനീ് 
വളിതെ� കൃ�യമാായ വയാ�യാനീം നീല്കും�
യാതെണിങ്കാില് അകേപക്ഷം മാറ്റ്് ഒരു തെപാതു 
അധ്യി�ാ�ിക്കാ് മാാത്രം സൈ�മാാറ്റ്ം തെചിയ്താല് 
മാ�ിയാകുംം. ഇത്തി�ത്തിിലുള്ള ഒരു നീിര്കേ�ശ
മാാണി് കേ�ന്ദ്ര സര്ക്കാാര് അ�ിതെ� �ീഴിലുള്ള 
സ്ഥാാപനീങ്ങൾക്കാ് നീല്�ിയിട്ടുള്ള�് . 
വിവ�ാവ�ാശനീിയമാത്തിിതെ� അന്തംഃസത്തി  

ഉൾതെക്കാാണ്ട് ആവശയതെപ്പട്ട വിവ�ം വളി 
തെ�യധ്യി�ം തെപാതു അധ്യി�ാ�ി�ളുംതെടി 
സൈ�വശമാാണി് ഉള്ളതെ�ങ്കാില് അകേപക്ഷം 
ബിന്ധതെപ്പട്ട ഓഫീസു�ളിില് കേനീ�ിട്ട് സമാര്
പ്പിക്കുവാൻ അകേപക്ഷം�നീ് മാറ്റു തെപാതു 
അധ്യി�ാ�ി�ളുംതെടി വിലാാസം സഹിി�ം 
അറിയിപ്പ് നീല്�ാവുംന്ന�ാണി്. 

മെസ്�ൻ 7(1) വിിവിരങ്ങള് 
�ൽകുന്നതിനുള്ള സ്മായപരിധാി

അകേപക്ഷം സമാര്പ്പിച്ച് �ീയ�ി മു�ല് 
30 �ിവസത്തിിനുള്ളില് ആവശയതെപ്പട്ട വിവ�
ങ്ങൾ നീല്�ണിം. നീല്�ാൻ �ഴിയാത്തി�ാ
തെണിങ്കാില് ആ വിവ�ം കേ��ാമൂലാം അകേപക്ഷം
�തെനീ അറിയിക്കു�യും തെചി�ണിം. എംത്രയും 
കേവഗത്തിില് എംന്നാല് യാതെ�ാരു �ാ�ണി
വശാലും 30 �ിവസത്തിില് കൂടിാതെ�യും വിവ
�ങ്ങൾ നീല്കേ�ണ്ട�ാണി്. കൂടിാതെ� ഒരു 
വയക്തിയുതെടി ജീവതെനീകേയാ, സവത്തിികേനീകേയാ 
ബിാധ്യിക്കുന്ന വിവ�മാാണി് ആവശയതെപ്പടുംന്ന
തെ�ങ്കാില് അത്തി�ത്തിിലുള്ള വിവ�ം 48 മാണിി
ക്കൂറിനീ�ം നീല്കേ�ണ്ട�ാണി്.

വിിവിരങ്ങള് ലഭയമാോക്കുന്നതിനു
ള്ള മെ�ലവി്

വിവ�ങ്ങൾ എം4 വലാിപ്പത്തിിലുള്ള 
കേപപ്പറില് ലാഭാിക്കുന്ന�ിനീ് ഓകേ�ാ കേപജിനും 
3 രൂപ, വലാിപ്പം കൂടും�ലുള്ള കേപപ്പറില് 
വിവ�ങ്ങൾ ലാഭാിക്കുന്ന�ിനീ് അ�ിനുള്ള 
യഥാര്ത്ഥി തെചിലാവ്, സാമ്പിളും�ളുംം കേമാാഡ്ലു 
�ളുംം ലാഭാിക്കുന്ന�ിനീ് അ�ിനുള്ള യഥാര്ത്ഥി 
തെചിലാവ്, കേ���ളുംതെടി പ�ികേശാധ്യനീക്കാ് 
ആ�യതെത്തി ഒരു മാണിിക്കൂറിനീ് ഫീസില്ല. 
അ�ിനു കേശഷിമുള്ള ഓകേ�ാ 30 മാിനീിട്ടിനും 
അ�ിതെ� അംശത്തിിനും 10 രൂപ വീ�ം. 

മൂന്നോം ക�ി വിിവിരങ്ങള്
അകേപക്ഷം സമാര്പ്പിക്കുന്ന പ��തെനീാ

ഴിതെ�യുള്ള വയക്തി�തെളിയാണി് മൂന്നാം 
�ക്ഷംിയായി  �ണിക്കാാക്കുന്ന�് .  ഒരു 
തെപാതു അധ്യി�ാ�ിയും മൂന്നാം �ക്ഷംിയുതെടി 
നീിര്�ചിനീത്തിില്തെപ്പടുംന്നു. മൂന്നാം �ക്ഷംി
യുമാായി ബിന്ധതെപ്പട്ടകേ�ാ, മൂന്നാം �ക്ഷംി 
പ�ി�് അകേ�ാറ്റ്ിതെയ ഏല്പിച്ച്കേ�ാ ആ 
വിവ�ങ്ങൾ �ഹിസയമാായ�ാതെണിന്ന് മൂന്നാം 
�ക്ഷംി �രുതുന്നതുമാായ വിവ�ങ്ങളിാണി് 
മൂന്നാം �ക്ഷംി വിവ�ങ്ങൾ. ഇത്തി�ത്തിിലുള്ള 
ഒരു മൂന്നാം �ക്ഷംി വിവ�ം തെവളിിതെപ്പടുംത്തിാൻ 
പ�ി�് ഇൻഫര്കേമാഷിൻ ഓഫീസര് �ീരു
മാാനീിക്കു�യാതെണിങ്കാില് അകേപക്ഷം സവീ�
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�ിച്ച്് 5 �ിവസത്തിിനുള്ളില് അക്കാാ�യം അറി
യിച്ചുതെ�ാണ്ട് മൂന്നാം �ക്ഷംിക്കാ് കേ��ാമൂലാം 
കേനീാട്ടീസ് നീല്കേ�ണ്ട�ാണി്. കേനീാട്ടീസ് 
ലാഭാിച്ച്് 10 �ിവസത്തിിനുള്ളില് മൂന്നാം 
�ക്ഷംി വാക്കാാകേലാാ, കേ��ാമൂലാകേമാാ മാറുപടിി 
നീല്�ണിം. കേനീാട്ടീസിനീ് സമായപ�ിധ്യി
ക്കുള്ളില് മാറുപടിി നീല്�ാ�ി�ിക്കു�കേയാ, 
വിവ�ം തെവളിിതെപ്പടുംത്തുന്ന�ികേനീാടി് വികേയാ
ജിപ്പിതെല്ലന്ന് അറിയിച്ച്ാല് വിവ�ം തെവളിിതെപ്പ
ടുംത്തിാവുംന്ന�ാണി്. 

വിവ�ം തെവളിിതെപ്പടുംത്തുന്ന�ികേനീാടി് 
മൂന്നാം �ക്ഷംി വികേയാജിപ്പ് കേ��തെപ്പടും
ത്തു�യാതെണിങ്കാില് അതു കൂടിി �ണിക്കാി
തെലാടുംത്തിാണി് പ�ി�് ഇൻഫര്കേമാഷിൻ 
ഓഫീസര് �ീരുമാാനീം സൈ�തെക്കാാകേള്ളണ്ട�്. 
വിവ�ം തെവളിിതെപ്പടുംത്തുന്ന�ിതെലാ തെപാതു 
�ാല്പ�യത്തിിനീാകേണിാ വിവ�ം തെവളിിതെപ്പ
ടുംത്തിിയാല് മൂന്നാം �ക്ഷംിയുതെടി �ാ�്പ�യ
ങ്ങൾക്കുണ്ടാ�ാൻ സാധ്യയ�യുള്ള വിപ�ീ� 
ഫലാത്തിിനീാകേണിാ മുൻതൂക്കാം എംന്ന് നീിശ്ചി
യിച്ച്് അ�ിനീനുസ�ണിമാാണി് �ീരുമാാനീം 
എംടുംകേക്കാണ്ട�്.

അ�ീൽ
കേ�റ്റ് ്  പ�ി� ്  ഇൻഫര്കേമാഷിൻ 

ഓഫീസര് അകേപക്ഷം നീി�സിക്കു�കേയാ 
അതെല്ലങ്കാില് തെ�റ്റ്ായകേ�ാ അപൂര്ണ്ണമാാ
യകേ�ാ ആയ വിവ�ങ്ങൾ നീല്�ിയ�ായി 
കേബിാധ്യയതെപ്പടും�കേയാ തെചിയ്താല് അകേപക്ഷം
�നീ് 30 �ിവസത്തിിനീ�ം ഒന്നാം അപ്പീല് 
സമാര്പ്പികേക്കാണ്ട�ാണി്. ഒന്നാം അപ്പീല് 
അധ്യി�ാ�ിയുതെടി �ീരുമാാനീത്തിിലും അകേപ
ക്ഷം�ൻ തൃപ്തനീായിതെല്ലങ്കാില് �ണ്ടാം അപ്പീല് 
90 �ിവസത്തിിനീ�ം സംസ്ഥാാനീ ഇൻഫര്
കേമാഷിൻ �മ്മീഷിൻ മുമ്പാതെ� അപ്പീല് സമാര്
പ്പിക്കാാവുംന്ന�ാണി്. നീിശ്ചിി� സമായപ�ിധ്യി 
�ഴിഞ്ഞാ് ലാഭാിക്കുന്ന അപ്പീലു�ൾ സവീ��ി
ക്കാണികേമാാ എംന്ന �ാ�യം അപ്പീല് അധ്യി�ാ
�ിയുതെടി വികേവചിനീാധ്യി�ാ�ത്തിില്തെപ്പടുംന്നു.

പിഴ ശി�
കേ�റ്റ് ്  പ�ി� ്  ഇൻഫര്കേമാഷിൻ 

ഓഫീസറുതെടി ഭാാഗത്തി് നീിന്നുള്ള വീഴ്ച തെ�ളിി
യിക്കാതെപ്പട്ടാല് ചുവതെടി പറയുന്ന �ാ�ണിങ്ങ
ളിാല് തെസക്ഷംൻ 20(1) പ്രാ�ാ�ം പിഴ ശിക്ഷം 
വിധ്യിക്കാാൻ �മ്മീഷിൻ നീിര്ബിന്ധി�മാാ 
കേയക്കും. 

നീ യ ായ മാ ായ  � ാ� ണി ങ്ങ ളി ി ല്ല ാ തെ � 
അകേപക്ഷം സവീ��ിക്കാാ�ി�ിക്കു�, ആവശയ
തെപ്പട്ട വിവ�ങ്ങൾ നീിശ്ചിി� �ീയ�ിക്കാ�ം 

നീല്�ാ�ി�ിക്കു�, തെ�റ്റ്ായകേ�ാ അപൂര്
ണ്ണമാായകേ�ാ ആയ വിവ�ങ്ങൾ നീല്കും�. 
ആവശയതെപ്പട്ട വിവ�ങ്ങൾ നീശിപ്പിക്കു�, 
വിവ�ങ്ങൾ നീല്കുംന്ന�് ഏതെ�ങ്കാിലും 
മാാര്ഗ്ഗത്തിില് മാാറ്റു� ഇത്തി�ത്തിിലുള്ള പ്രാ
വൃത്തിി�ൾക്കാ് ഒരു �ിവസത്തിിനീ് 250 
രൂപ നീി�ക്കാില് പ�മാാവധ്യി 25000 രൂപ 
വതെ� കേ�റ്റ്് പ�ി�് ഇൻഫര്കേമാഷിൻ 
ഓഫീസറില് നീിന്നും പിഴ ഈടിാക്കാാവും
ന്ന�ാണി്. പിഴസം�യ സര്ക്കാാ�ികേലാക്കാ് 

അടികേക്കാണ്ട�ാണി്. 
വിവ�ാവ�ാശ നീിയമാത്തിിതെലാ വയവ

സ്ഥാ�ൾക്കാനുസൃ�മാായി പ്രാവര്ത്തിിച്ച്ാല് 
മാാത്രകേമാ നീിയമാത്തിിതെ� ഉകേ�ശ ലാക്ഷംയങ്ങൾ 
സാക്ഷംാ�്��ിക്കാാൻ സാധ്യിക്കു�യുള്ളൂ.   
                                                        1 

(ലേ�ഖകന് ഡെവിള്ളംിലേനിംഴിി ഗ്രാാമിപഞ്ചാായത്തി് 
ഡെഹഡി് ക്ലാാർക്കാാണ്്)
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�ാജയത്തി് കേ�ശീയനീഗ� ഉപജീവനീ 
���യം പദ്ധ്യ�ി മാി�ച്ച്�ീ�ിയില് 

നീടിപ്പാക്കുന്ന�ിനീ് കേ�ന്ദ്ര ഭാവനീ നീഗ� �ാ�യ 
മാന്ത്രിാലായം ഏര്തെപ്പടുംത്തിിയ 2020-2021 
തെലാ '�ാര്ക്കാ് ' (സി�മാാറ്റ്ി�് കേപ്രാാഗ്രസ്സീവ് 
അനീലാിറ്റ്ിക്കാല് റിയല് സൈടിം റാങ്കാിങ്ങ് ) 
റാങ്കാിങ്ങില് കേ��ളിത്തിിതെ� കുംടുംംബിശ്രീീ 
ഒന്നാമാ�ായി. 20 കേ�ാടിി രൂപയാണി് 
അവാര്ഡ്്. �ാര്�് റാങ്കാിങ്ങില് ആന്ധ്ര 
പ്രാകേ�ശിനീ് �ണ്ടാംസ്ഥാാനീവുംം �മാിഴ്നാാടിിനീ് 
മൂന്നാം സ്ഥാാനീവുംം ലാഭാിച്ചു. കേ��ളിത്തിില് 
പദ്ധ്യ�ിയുതെടി കേനീാഡ്ല് ഏജൻസി കുംടുംം
ബിശ്രീീയാണി്. 

 'കേ�ശീയനീഗ� ഉപജീവനീ ���യം' 
പദ്ധ്യ�ി നീിര്�ഹിണിത്തിിതെലാ മാി�വും പ�ി

പ്രാവര്ത്തിനീ മാി�വില് മാിന്നി കുടും�ബശ്രീീ 
�ൊജയത്തി് ഒന്നൊമാ�്

ഗണിിച്ച്ാണി് �ാര്ക്കാ് റാങ്കാിങ്ങ് നീല്കും�. 
കുംടുംംബിശ്രീീക്കാ് ഇ�ിനു മുമ്പ് 2020, 2018 
വര്ഷിങ്ങളിില് �ാര്ക്കാ് റാങ്കാിങ്ങില് മൂന്നാം 
സ്ഥാാനീവുംം 2019ല് �ണ്ടാം സ്ഥാാനീവുംം 
ലാഭാിച്ച്ിരുന്നു. പു�സ്കാ� തു�യായി ലാഭാിച്ച് 
20 കേ�ാടിി രൂപ പദ്ധ്യ�ിയുതെടി ഭാാഗമാായി 
സംസ്ഥാാനീത്തി് നീടിത്തിി വരുന്ന നീഗ��ാ�ി
ദ്രയ ലാഘൂ��ണി പ്രാവര്ത്തിനീങ്ങൾ ഊര്ജി�
മാാക്കുന്ന�ിനീായി വിനീികേയാഗിക്കും. 

മാികവിിൽ മാിന്നി കുടുംബിശ്രീീ 
സ ം സ്ഥാ ാ നീ ത്തി ്  നീ ഗ� �� ി ദ്ര രു തെ ടി 

ഉന്നമാനീം ലാക്ഷംയമാിട്ടുതെ�ാണ്ട് 93 നീഗ�സ
ഭാ�ളുംമാായി സഹി��ിച്ചുതെ�ാണ്ടാണി് കുംടുംം
ബിശ്രീീയുതെടി പദ്ധ്യ�ി പ്രാവര്ത്തിനീങ്ങൾ. 

�ാജയതെത്തി എംല്ലാ സംസ്ഥാാനീങ്ങളിിതെലായും 
കേ�ന്ദ്രഭാ�ണി പ്രാകേ�ശങ്ങളിിതെലായും നീഗ�കേമാ�
ലായില് നീടിപ്പാക്കുന്ന പദ്ധ്യ�ിയില് കേ��ളിം 
ശ്രീകേദ്ധ്യയമാായ മുകേന്നറ്റ്ം സൈ�വ�ിച്ച്�ിനീാണി് 
പു�സ്കാ�ം. 

സ്പാോർക് റിോങ്കിിങ്ങിൽ കുടുംബിശ്രീീ 
ഒന്നോമാമെതത്തിയത് ഇങ്ങമെ�

എംൻ.യു.എംല്.എംം പദ്ധ്യ�ി പ്രാ�ാ�ം 
ഇ�ിതെ� ലാക്ഷംയങ്ങളുംം പ്രാവര്ത്തിനീങ്ങളുംം 
സമായബിന്ധി�മാായി പൂര്ത്തിീ��ിക്കുന്ന
�ിനീ് കേ�ന്ദ്ര ഭാവനീ നീഗ��ാ�യമാന്ത്രിാലായം 
തെപാതുവായ മാാനീ�ണ്ഡങ്ങൾ നീിഷ്ക്കര്ഷിിച്ച്ി
ട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രാ�ാ�ം പദ്ധ്യ�ിയിതെലാ ഓകേ�ാ 
ഉപഘടി�ത്തിിതെ� �ീഴിലും കേ�ന്ദ്ര മാന്ത്രിാ

റ്റോദിശീയ�ഗര ഉപജീവി� ദിൗതയം പദ്ധതി �ിർവ്വഹാണത്തി�് 
കുടുംബിശ്രീീക്ക് 2020-21മെല റ്റോദിശീയ അവിോർഡി്
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ലായം നീിര്കേ�ശിച്ച്ിട്ടുള്ള 2020-2021 സാമ്പ
ത്തിി� വര്ഷിതെത്തി പ്രാവര്ത്തിനീങ്ങളുംം 
പുകേ�ാഗ�ിയും നീാഷിണില് ഇൻഫര്മാാറ്റ്ി�് 
തെസ�റിതെ� �ീഴില് രൂപീ��ിച്ച് മാാകേനീജ്തെമാ
�് ഇൻഫര്കേമാഷിൻ സി�ത്തിില് കേ��തെപ്പടും
ത്തിണിം. തെ�ാഴില് സൈനീപുണിയ പ�ിശീലാനീം 
ലാഭാിച്ച്വര്, തെ�ാഴില് ലാഭാിച്ച്വര്, പുതു�ായി 
രൂപീ��ികേക്കാണ്ടതും രൂപീ��ിച്ച്തുമാായ 
അയല്ക്കൂട്ടങ്ങൾ, വി��ണിം തെചിയ്ത വിവിധ്യ 
വായ്പ�ൾ, �ി�ിച്ച്റിയല് �ാര്ഡ്് ലാഭായമാാ
ക്കാിയ തെ�രുവും �ച്ച്വടിക്കാാര്, തെ�രുകേവാ� 
�ച്ച്വടിക്കാാരുതെടി പുനീ�ധ്യിവാസവുംമാായി 
ബിന്ധതെപ്പട്ട് നീടിത്തിിയ സര്കേ�യിലൂതെടി 
�തെണ്ടത്തിിയ ആവശയമാായ സം�ംഭാങ്ങൾ 
എംന്നിവയുതെടി എംണ്ണം, ഓകേ�ാ ഘടി�ത്തിി
തെ�യും �ീഴിലുള്ള ഫണ്ട് വിനീികേയാഗം, 
പദ്ധ്യ�ിയിതെലാ നീിര്കേ�ശ പ്രാ�ാ�ം വി��ണിം 
തെചിയ്ത റികേവാൾവിങ്ങ് ഫണ്ട് ഇങ്ങതെനീ വയ�യ
സ്തിമാായ നീി�വധ്യി പ്രാവര്ത്തിനീങ്ങളുംം അവ 
സംബിന്ധിച്ച് പുകേ�ാഗ�ിയും മാാകേനീജ്തെമാ� ് 
ഇൻഫര്കേമാഷിൻ സി�ത്തിില് കുംടുംംബിശ്രീീ 
കേ��തെപ്പടുംത്തിിയിരുന്നു. ഇപ്രാ�ാ�ം പദ്ധ്യ�ി 
നീടിപ്പാക്കുന്ന �ാജയതെത്തി എംല്ലാ സംസ്ഥാാനീ
ങ്ങളുംതെടിയും കേ�ന്ദ്ര ഭാ�ണി പ്രാകേ�ശങ്ങളുംതെടിയും 
പ്രാവര്ത്തിനീങ്ങൾ വിശ�മാായി പ�ികേശാധ്യിച്ച് 
കേശഷിമാാണി് മാി�വിതെ� അടിിസ്ഥാാനീത്തിില് 
കേ��ളിം ഒന്നാമാതെ�ത്തിിയ�്. 

�ഗരദിരിദ്രർക്ക് തുണയോയി 
എൻ.യു.എൽ.എം പദ്ധതി

സാമൂഹിയ ഉൾകേച്ച്ര്ക്കാല് സാധ്യയമാാക്കാി
തെക്കാാണ്ട് നീഗ���ിദ്രരുതെടി ഭാ��ി� ജീവി� 
സാഹിചി�യം തെമാച്ച്തെപ്പടുംത്തു�യും അതുവഴി 
അവതെ� സമൂഹിത്തിിതെ� മു�യധ്യാ�യികേലാ

ക്കാ് തെ�ാണ്ടുംവ�ാൻ സാധ്യിച്ച്�ിനുമാാണി് 
അവാര്ഡ്്. സവയം തെ�ാഴില് പദ്ധ്യ�ി�ൾ, 
അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളുംതെടിയും ഗ്രൂപ്പു�ളുംതെടിയും 
സംഘടിനീാസംവിധ്യാനീം ശക്തിതെപ്പടുംത്തില്, 
തെ�ാഴില് സൈനീപുണിയ പ�ിശീലാനീവുംം 
തെ�ാഴിലും ലാഭായമാാക്കാല്, തെ�രുവും �ച്ച്വ
ടിക്കാാരുതെടി ഉന്നമാനീം, നീഗ���ിദ്രര്ക്കാ് 
സു�ക്ഷംി� ഭാവനീതെമാാരുക്കാല് എംന്നീ ഘടി�
ങ്ങളിാണി് അവാര്ഡ്ിനീ് പ�ിഗണിിച്ച്�്. 

 
�ഗരറ്റോമാഖലയിൽ മാോതൃകോപര
മാോയ പദ്ധതി പ്രവിർത്ത�ങ്ങള് 

നീഗ��ാ�ിദ്രയ ലാഘൂ��ണിവുംം നീഗ��
�ിദ്രരുതെടി ജീവി� പുകേ�ാഗ�ിയും ലാക്ഷംയമാിട്ടു
തെ�ാണ്ട് 2015ലാാണി് കേ��ളിത്തിില് കേ�ശീയ 
നീഗ� ഉപജീവനീ ���യം പദ്ധ്യ�ി ആ�ംഭാി


ന�ര�ാരിദ്ര്യയ ലഘൂകരണവുംം 

ന�ര�രിദ്ര്യരുംന്റെട 
ജ്ീവാിതി പുശേരാ�തിിയും 

ലക്ഷയമിട്ടുന്റെകാ�് 2015ലാണ് 
ശേകരളംത്തില് ശേ��ീയാ ന�ര 
ഉ�ജ്ീവാന �ൗതിയം �ദ്ധീതിി 

ആരംഭിച്ച്തി്
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ച്ച്�്. ഇ�ിതെ� ഭാാഗമാായി സംസ്ഥാാനീത്തി് 
93 നീഗ�സഭാ�ളുംമാായി സഹി��ിച്ചുതെ�ാണ്ട് 
നീഗ��ാ�ിദ്രയ ലാഘൂ��ണിത്തിിനീ് കേനീതൃ�വം 
വഹിിക്കുന്ന കുംടുംംബിശ്രീീയുതെടി പ്രാവര്ത്തിനീ
ങ്ങൾ മുകേ�നീ നീഗ���ിദ്രരുതെടി ജീവി�ത്തിില് 
ശ്രീകേദ്ധ്യയമാായ പുകേ�ാഗ�ി സൈ�വ�ിക്കാാൻ 

അയൽക്കൂെ സ്ംവിിധാോ�മെത്ത 
ശക്തിിമെ�ടുത്തലുംം 
സ്ായംമെതോഴിൽ ലഭയമാോക്കലുംം

പദ്ധ്യ�ിയുതെടി  ഭാാഗമാായി  1 9 ,1 0 2 
അയല്ക്കൂട്ടങ്ങൾ രൂപീ��ിച്ചു.  37828 
അയല്ക്കൂട്ടങ്ങൾക്കാ് 10,000 രൂപ വീ�വുംം 
3240 എം.ഡ്ി.എംസു�ൾക്കാ് 50,000 രൂപ 
വീ�വുംം റികേവാൾവിങ്ങ് ഫണ്ട് നീല്�ി. 13 
നീഗ� ഉപജീവനീ കേ�ന്ദ്രങ്ങൾ പ്രാവര്ത്തിനീം 
ആ�ംഭാിച്ചു. 21894 കേപര്ക്കാ് സൈനീപുണിയ 
പ�ിശീലാനീം നീല്കും�യും ഇ�ില് 10637 
കേപര്ക്കാ് തെ�ാഴില് ലാഭായമാാക്കു�യും തെചിയ്തു. 
വരുമാാനീ ലാഭായ� കേനീടിിതെക്കാാടുംക്കുന്ന�ിതെ� 
ഭാാഗമാായി 4619 വയക്തിഗ� സൂക്ഷ്മസം�ംഭാ
ങ്ങളുംം 965 ഗ്രൂപ്പ് സം�ംഭാങ്ങളുംം ആ�ംഭാിച്ചു. 

പദ്ധതിയുമെട ഭോഗമാോയി 
അയൽക്കൂെങ്ങള്ക്ക് 
സ്ോമ്പത്തിക പിന്തുണയും 

അയല്ക്കൂട്ടങ്ങൾക്കാ് മാി�ച്ച് �ീ�ിയില് 
സാമ്പത്തിി� പിന്തുണിയും പദ്ധ്യ�ിയുതെടി 
ഭാാഗമാായി നീല്കുംന്നു. ഇ�ിതെ� ഭാാഗമാായി 
35,222 അയല്ക്കൂട്ടങ്ങൾക്കാ് ലാികേങ്കാജ് 
വായ്പയും പലാിശ സബി്സിഡ്ിയും നീല്�ി. 27 
തെഷില്ട്ടര് കേഹിാമു�ൾ പ്രാവര്ത്തിനീ സജ്ജമാാ
ക്കാി. 25083 തെ�രുവും �ച്ച്വടിക്കാാതെ� സര്കേ�
യിലൂതെടി �തെണ്ടത്തിാൻ സാധ്യിച്ചു. പി.എംം 
സവാനീിധ്യി പദ്ധ്യ�ി വഴി 11390 തെ�രുവും �ച്ച്
വടിക്കാാര്ക്കാ് വായ്പ ലാഭായമാാക്കാി. ഇതുവതെ� 
14,692 തെ�രുവും�ച്ച്വടിക്കാാര്ക്കാ് �ി�ിച്ച്റി
യല് �ാര്ഡും ലാഭായമാാക്കാാൻ �ഴിഞ്ഞാിട്ടുണ്ട്. 

1

സാധ്യിച്ച്ിട്ടുണ്ട്. തെ�ാഴിലും വരുമാാനീവുംം 
ലാഭായമാാക്കുന്നകേ�ാതെടിാപ്പം ഭാ��ി� ജീവി� 
സാഹിചി�യങ്ങളുംം തെമാച്ച്തെപ്പടുംത്തുന്ന�ി
ലൂതെടി നീഗ���ിദ്രരുതെടി സാമൂഹിി� ജീവി� 
നീിലാവാ�വുംം അന്തംസും ഉയര്ത്തിാൻ �ഴി
ഞ്ഞുതെവന്ന�് ഏതെറ ശ്രീകേദ്ധ്യയമാാണി്. 

റ്റോദിശീയ �ഗര ഉപജീവി� ദിൗതയം 
കേ��ളിത്തിിതെലാ 93 നീഗ�ങ്ങളിിതെലാ

യും �ാ�ിദ്രയ നീിര്മ്മാര്ജനീ പ്രാവര്ത്തി
നീങ്ങൾ ഊര്ജി�മാാക്കുന്ന�ിനീായി 
കുംടുംംബിശ്രീീ മുകേ�നീ സംസ്ഥാാനീത്തി് 
നീടിപ്പാക്കുന്ന കേ�ന്ദ്രാവിഷ്കൃ� പദ്ധ്യ
�ിയാണി് കേ�ശീയ നീഗ� ഉപജീവനീ 
���യം. 2015ലാാണി് കേ��ളിത്തിില് പദ്ധ്യ
�ിക്കാ് തുടിക്കാമാിട്ട�്. നീഗ���ിദ്രരുതെടി 
�ാ�ിദ്രയ നീിര്മ്മാര്ജനീവുംം അവരുതെടി 
സാമൂഹിയവുംം സാമ്പത്തിി�വുംമാായ 
ജീവി� പുകേ�ാഗ�ിയുമാാണി് ലാക്ഷംയം. 
ഇകേപ്പാൾ 93 നീഗ�സഭാ�ളുംമാായി 
സഹി��ിച്ചുതെ�ാണ്ട് പദ്ധ്യ�ി മാി�ച്ച് 
�ീ�ിയില് നീടിപ്പാക്കുന്നു.
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പതി�ോലോം പഞ്ചാംവിത്സരപദ്ധതി -
2020-23 വിോർഷികപദ്ധതി - 
ഉത്തരവ്ി പുറിമെ�ടുവിിച്ചു
നീവകേ��ളിത്തിിനീ് ജനീ�ീയാസൂത്രണിം – പ�ിനീാലാാം പഞ്ച്വത്സാ�
പദ്ധ്യ�ി, 2020-23 വാര്ഷിി�പദ്ധ്യ�ിയിതെലാ ആ�യഘട്ടകേപ്രാാജക്ടു�ൾ 
��ാറാക്കുന്ന�ിനുള്ള മാാര്ഗ്ഗനീിര്കേ�ശങ്ങൾ നീല്�ി സര്ക്കാാര് 
ഉത്തി�വ് പുറതെപ്പടുംവിച്ചു. 
സ.ഉ(സൈ�) നീം.68/2022/�.സവ.ഭാ.വ �ീയ�ി 23.03.2022 

വിരള്ച്ച് ദുരിതോശാോസ്ം - ഉത്തരവി ്പുറിമെ�ടുവിിച്ചു 
സംസ്ഥാാനീത്തി് കുംടിിതെവള്ളക്ഷംാമാം രൂക്ഷംമാായ പ്രാകേ�ശങ്ങളിില് ടിാങ്കാര് 
കേലാാറി�ളിില് കുംടിിതെവള്ളം വി��ണിം തെചിയ്യുന്ന�ിനീ് ഗ്രാമാപഞ്ച്ാ
യത്തു�ൾക്കും നീഗ�സഭാ�ൾക്കും കേ�ാര്പ്പകേറഷിനു�ൾക്കും തു� 
തെചിലാവഴിക്കുന്ന�ിനീ് യകേഥഷ്ടാനുമാ�ി നീല്�ി സര്ക്കാാര് ഉത്തി�വ് 
പുറതെപ്പടുംവിച്ചു. 
സ.ഉ(സാധ്യ) നീം.652/2022/ധ്യനീ �ീയ�ി 16.03.2022 

പങ്കിോളിിത്തമെപൻഷൻ  പദ്ധതി - 
സ്ർക്കുലർ പുറിമെ�ടുവിിച്ചു
 പാര്സൈടിം ജീവനീക്കാാര്/ അധ്യയാപ�ര് എംന്നിവതെ� പങ്കാാളിിത്തി 
തെപൻഷിൻ പദ്ധ്യ�ിയില് നീിന്നും ഒഴിവാക്കുന്ന�് സംബിന്ധിച്ച്് 
മാാര്ഗ്ഗനീിര്കേ�ശങ്ങൾ നീല്�ി ബിഹു ധ്യനീ�ാ�യ വകുംപ്പ് സര്ക്കുലാര് 
പുറതെപ്പടുംവിച്ചു. 
സര്ക്കുലാര്നീമ്പര് 27/2022/ധ്യനീ �ീയ�ി 31.03.2022

തറ്റോ�ശസ്ായംഭരണ 
മെപോതുസ്ർവ്വീസ്് ഓർഡിി�ൻസ്് പുറിമെ�ടുവിിച്ചു
കേ��ളി സംസ്ഥാാനീതെത്തി പഞ്ച്ായത്തി്, മുനീിസിപ്പാലാിറ്റ്ി, �കേ�ശസവ
യംഭാ�ണി വകുംപ്പ് (പ്ലാാനീിംഗ് ) എംന്നിവയ്ക്കാ് �ീഴിതെലായും ഗ്രാമാവി�
സനീം, �കേ�ശസവയംഭാ�ണി എംഞ്ച്ീനീീയറിംഗ് വിഭാാഗം സര്�ീസു�
തെളിയും ഏ�ീ��ിച്ചുതെ�ാണ്ട് �കേ�ശസവയംഭാ�ണി തെപാതുസര്�ീസ് 
രൂപീ��ിക്കുന്ന�ിനീ് 2022 തെലാ കേ��ളി �കേ�ശ സവയംഭാ�ണി തെപാതു
സര്�ീസ് ഓര്ഡ്ിൻസ് വിജ്ഞംാപനീം തെചിയ്തു. 
നീമ്പര്.5840/തെലാഗ്.സി 1/2022/നീിയമാം �ീയ�ി 31.03..2022

വിയോപോര വിോണിജയസ്ഥാോപ�ങ്ങളുംമെട സൈലസ്ൻസ്് 
- ഉത്തരവി ്പുറിമെ�ടുവിിച്ചു
സിനീിമാാ �ീകേയറ്റ്റു�ൾ ഉൾതെപ്പതെടി സംസ്ഥാാനീതെത്തി എംല്ലാ വയാപ� 
വാണിിജയസ്ഥാാപനീങ്ങളുംതെടിയും �കേ�ശസവയംഭാ�ണി സ്ഥാാപനീങ്ങൾ 
നീല്കുംന്ന സൈലാസൻസ് പിഴ കൂടിാതെ� പുതുക്കുന്ന�ിനുള്ള �ാലാാവധ്യി 
30.04.2022 വതെ� �ീര്ഘിപ്പിച്ച്് സര്ക്കാാര് ഉത്തി�വ് പുറതെപ്പടുംവിച്ചു. 
സ.ഉ(സാധ്യ) നീം.827/2022/�സവഭാവ �ീയ�ി 01.04.2022 

റ്റോപ്രോജക്്ട് അസ്ി�ന്റുമാോരുമെട 
�ിയമാ�ം ഉത്തരവി ്പുറിമെ�ടുവിിച്ചു
ധ്യനീ�ാ�യ �മ്മീഷിൻ ഗ്രാ�ിതെ� വിനീികേയാഗവുംമാായി ബിന്ധതെപ്പട്ട് 
ത്രി�ലാ പഞ്ച്ായത്തു�ളിില് നീിയമാനീം ലാഭാിച്ച്ിട്ടുള്ള കേപ്രാാജക്ട് അസി
�ന്റുമാാരുതെടി ��ാര് �ാലാാവധ്യി 2022 ഏപ്രാില് 1 മു�ല് 1 വര്ഷികേത്തി
ക്കാ് കൂടിി �ീര്ഘിപ്പിച്ച്് സര്ക്കാാര് ഉത്തി�വ് പുറതെപ്പടുംവിച്ചു.
സ.ഉ(സാധ്യ) നീം.814/2022/�സവഭാവ �ീയ�ി 31.03.2022 

സ്ിഎച്ച്സ്്ി/ പി.എച്ച്.്സ്ി എന്നിവിയ്്ക്ക് ആവിശയമാോയ 
മാരുന്നു വിോങ്ങൽ- ഉത്തരവ്ി പുറിമെ�ടുവിിച്ചു
കേ��ളി തെമാഡ്ിക്കാല്സര്�ീസ് കേ�ാര്പ്പകേറഷിനീില് നീിന്നും ഔഷിധ്യ
ങ്ങൾ ലാഭാിക്കുന്ന�ിനീ് �ാലാ�ാമാസം കേനീ�ിടുംന്ന സാഹിചി�യത്തിില് 
�ാരുണിയ, ജൻഔഷിധ്യി, സസൈപ്ലാകേ�ാ, നീീ�ി കേ�ാര് എംന്നിവിടിങ്ങ
ളിില് നീിന്നും മാരുന്ന് വാങ്ങുന്ന�ിനീ് അനുമാ�ി നീല്�ി സര്ക്കാാര് 
സര്ക്കുലാര് പുറതെപ്പടുംവിച്ചു. 
സര്ക്കുലാര് നീം .ഡ്ി.എം1/93/2022 �ീയ�ി 26.03.2022
. 
ഉറ്റോദിയോഗസ്ഥാ ഭരണപരിഷ്കാോര വികു�്-  
വിിവിിധാ ആവിശയങ്ങള്ക്കുള്ള അറ്റോപ�കള്  
സ്ർക്കുലർ പുറിമെ�ടുവിിച്ചു 
സര്ക്കാാര്/ അര്ദ്ധ്യസര്ക്കാാര്/തെപാതുകേമാ�ലാാ സ്ഥാാപനീങ്ങളിിതെലായും 
വിവിധ്യ ആവശയങ്ങൾക്കാായി സമാര്പ്പികേക്കാണ്ട അകേപക്ഷംാ കേഫാറങ്ങ
ളിില് കേ��തെപ്പടുംത്തുന്ന ‘�ാഴ്മയായി അകേപക്ഷംിക്കുന്നു’ എംന്ന പ�ം 
പൂര്ണ്ണമാായും ഒഴിവാക്കുന്ന�ിനീ് നീിര്കേ�ശിച്ച്് സര്ക്കാാര് സര്ക്കുലാര് 
പുറതെപ്പടുംവിച്ചു.
സര്ക്കുലാര് നീം .25/എം.ആര് 13(2) /2022/ഉഭാപവ �ീയ�ി 22.03.2022

സ്സൈൈറ്റോകോ മാോറ്റോവിലിറ്റോ�ോറുകളുംമെട വിോടക 
ഉത്തരവി ്പുറിമെ�ടുവിിച്ചു 
സസൈപ്ലാകേ�ാ മാാകേവലാികേ�ാറു�ളുംതെടി വാടി� �കേ�ശസവയംഭാ�
ണിസ്ഥാാപനീങ്ങൾ നീല്കുംന്ന�ിനീ് അനുമാ�ി നീല്�ി സര്ക്കാാര് 
ഉത്തി�വ് പുറതെപ്പടുംവിച്ചു. 
സ.ഉ(സാധ്യ) നീം.587/2022/�സവഭാവ �ീയ�ി 10.03.2022 
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തെ��തെഞ്ഞാടുംത്തി കുംടുംംബിശ്രീീ വനീി�
�ൾക്കാായി കുംടുംംബിശ്രീീയും കേ��ളി 

സാഹിി�യ അക്കാാ�മാിയും �ിലായും സംയു
ക്തമാായി സംഘടിിപ്പിച്ച് ത്രി�ിനീ സാഹിി�യ 
ശില്പശാലാ 'സര്ഗം-2022' അനുഭാവങ്ങ
ളുംതെടി �ീക്ഷ്ണ�യും �ചിനീയുതെടി മാ�ലാി� 
ഭാാവങ്ങളുംം പ�ര്ന്നു തെ�ാണ്ട് കേവറിട്ട അനു
ഭാവമാായി. ജീവി�ത്തിിതെലാ എംല്ലാ �ി�ക്കു�
ളിില് നീിന്നും മാാറിനീിന്നുതെ�ാണ്ട് വീട്ടമ്മമാാ
�ായ 40 വനീി��ൾ �ങ്ങളുംതെടി മാനീസ്സിതെ� 
ഏടും�ളിില് കേ�ാറിയിട്ട �ഥ�ൾ ശില്പശാ

�ഥതെയിഴുത്തിിതെ� കേലാൊ�ത്തി് 
�രുകേത്തിൊതെടി

ലായില് അവ��ിപ്പിച്ചുതെ�ാണ്ട് സര്ഗകേശഷിി
യുതെടി പു�ിയ കേലാാ�കേത്തിക്കാ് ചുവടും�ൾ വച്ചു. 

കുംടുംംബിശ്രീീ വനീി��ളുംതെടി സാമൂഹിി�വുംം 
മാാനീസി�വുംമാായ ശാക്തീ��ണിം ലാക്ഷംയ
മാിട്ടുതെ�ാണ്ടാണി് 2022 മാാര്ച്ച്് 23, 24, 25 
�ീയ�ി�ളിില് തൃശൂര് മുളിങ്കുന്നത്തു�ാവ് 
'�ിലാ'യില് 'സര്ഗം-2022'  സാഹിി�യ 
ശില്പശാലാ സംഘടിിപ്പിച്ച്�്. �ഥയുതെടി 
കേലാാ�കേത്തിക്കാ് �ടിന്നുവ�ാനും �ങ്ങളുംതെടി 
സാഹിി�യവാസനീ�തെളി പ�ികേപാഷിിപ്പി
ക്കുന്ന�ിനുള്ള ഊര്ജ്ജം �തെണ്ടത്തുന്ന�ി

നുമുള്ള ഉത്സാാഹിം ശില്പശാലായുതെടി മൂന്നു 
�ിനീങ്ങളിിലും അവര് ഓകേ�ാരുത്തി�ിലും പ്രാ
�ടിമാായിരുന്നു. 

 �ഥയും �വി�യും എംഴു�ാൻ �ഴിവുംള്ള 
നൂറു �ണിക്കാിനീ്  സ്ത്രീീ�ൾ കുംടുംംബിശ്രീീ 
അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളിിലുണ്ട്. എംന്നാല് ജീവി� 
സാഹിചി�യങ്ങൾ മൂലാം അവ�ില് പലാര്ക്കും 
�ങ്ങളുംതെടി സാഹിി�യവാസനീ�തെളി പ�ികേപാ
ഷിിപ്പിക്കാാൻ �ഴിയുന്നില്ല. ഇങ്ങതെനീ സര്ഗ
കേശഷിിയുണ്ടായിട്ടും അ�് വളിര്ത്തിിതെയടും
ക്കാാനുള്ള അവസ�ം ലാഭാിക്കാാത്തി നീി�വധ്യി 

 ആശ എസ്്. പണിക്കർ

കയാമ്പിിൽ പഡെങ്കാടുംത്തിവിർക്കുള്ളം സ്ർട്ടിിഫീിക്കാറ്റ്് വിിതരിണ്ം ലേസ്വിയർ ചാിറ്റ്ി�പ്പിിള്ളംി എം.എൽ.എ നിംിർവ്വാഹിക്കുന്നു
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സ്ത്രീീ�ൾ അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളിിലുണ്ട് എംന്നു �ി�ി
ച്ച്റിഞ്ഞാ�ിതെനീ തുടിര്ന്നായിരുന്നു 'സര്ഗം-
2022' സംസ്ഥാാനീ�ലാ �ഥാ�ചിനീ മാത്സാ�ം 
നീടിത്തിാനുള്ള കുംടുംംബിശ്രീീയുതെടി �ീരുമാാനീം. 
ആകേവശ��മാായ പ്രാ�ി��ണിമാാണി് മാത്സാ
�ത്തിിനീ് ലാഭാിച്ച്�്. ആയി�ത്തിി മുന്നൂറികേലാതെറ 
�ചിനീ�ളിാണി് ലാഭാിച്ച്�്. �ഥാ�ചിനീ മാത്സാ�
ത്തിില് മാി�ച്ച് �ചിനീ�ൾ അയച്ച് 60 കേപതെ� 
�ി�തെഞ്ഞാടുംക്കു�യും അവ�ില് നീിന്നും 
അന്തംിമാമാായി ശില്പശാലായില് പതെങ്കാടും
ക്കാാനുള്ള നീാല്പ�് വനീി��തെളി �തെണ്ട
ത്തു�യുമാായിരുന്നു. 

സ്ർഗവിോസ്�കമെളി
�ില�ിർത്തോനുള്ള ശ്രീമാം

സ്ത്രീീശാാക്തീീകരണത്തിിന്റെ� ഭാാഗംം: 
മെപ്രോഫ.മെക. സ്ച്ച്ിദിോ�ന്ദൻ

കേ��ളി സാഹിി�യ അക്കാാ�മാി പ്രാസി
ഡ്� ് തെപ്രാാഫ. തെ�.സച്ച്ി�ാനീന്ദിനീാണി് 
സര്ഗം-2022 സാഹിി�യശില്പശാലാ 
ഉ�്ഘാടിനീം തെചിയ്ത�്. സ്ത്രീീ അബിലായല്ല 
എംന്നു കേബിാധ്യയതെപ്പടുംന്നിടിത്തു നീിന്നുമാാണി് 
സ്ത്രീീ ശ ാ ക്തീ �� ണിം തു ടിങ്ങു ന്നതെ � ന്നു ം 
സര്ഗവാസനീ�തെളി നീിലാനീിര്ത്തിാനുള്ള ശ്രീ
മാങ്ങൾ അ�ിതെ� ഭാാഗമാാതെണിന്നും അകേ�ഹിം 
പറഞ്ഞു. സ്ത്രീീ�ൾക്കാ് വിവാഹികേശഷിം �ലാാഭാി
രുചിി�ൾ ഇല്ലാതെ�യാകുംന്ന�ിതെ� �ാ�ണിം 
കുംടുംംബിവുംം അകേ�ാതെടിാപ്പം സ്ത്രീീ�ൾ �തെന്ന 
നീിര്�ഹിിക്കാണിതെമാന്ന് സമൂഹിം പറയുന്ന ചുമാ
�ലാ�ളുംമാാണി്. കുംടുംംബിത്തിിതെലാ ഒകേട്ടതെറ ചുമാ
�ലാ�ൾ നീിര്�ഹിിക്കാാൻ മു�ിര്ന്ന സ്ത്രീീ�ൾ 
ഉൾതെപ്പതെടിയുള്ളവ�ില് നീിന്നും ഓകേ�ാ 

തെപണ്കുംട്ടിയും തെചിറുപ്പം മു�ല് പ�ിശീലാിപ്പി
ക്കാതെപ്പടുംന്നു. സാഹിി�യ കേമാ�ലായികേലാക്കാ് 
�ടിന്നുവ�ാൻ ആഗ്രഹിിക്കുന്ന സ്ത്രീീ�ൾക്കാ് 
നീി�ീക്ഷംണിം, വാസനീ, പ്രാകേചിാ�നീം, പ്രായത്നം 
എംന്നിവ ഉണ്ടാ�ണിം. ഇതെ�ല്ലാം കേചിരുകേമ്പാ
ഴാണി് ഉത്തിമാ സാഹിി�യം ഉണ്ടാവുംന്ന�്. 
സര്ഗകേശഷിി �തെണ്ടത്തിാനും അ�് നീിലാനീിര്
ത്തിിതെക്കാാണ്ടും കേപാവാനുമുള്ള കേബിാധ്യപൂര്വ
മാായ പ�ിശ്രീമാങ്ങൾ ശാക്തീ��ണിത്തിികേലാ
ക്കുള്ള വഴിയാണി്. അതുതെ�ാണ്ടാണി് സര്ഗം 
കേപാലുള്ള ശില്പശാലാ�ൾ സ്ത്രീീശാക്തീ��
ണിത്തിിതെ� പു�ിയ മാാനീങ്ങൾ തുറക്കുന്ന�്, 
കുംടുംംബിശ്രീീ വനീി��ൾക്കാായി ഇത്തി�തെമാാരു 
ഉ�യമാത്തിിനീ് തുടിക്കാമാിട്ട കുംടുംംബിശ്രീീതെയ അഭാി
നീന്ദിിക്കുന്നുതെവന്നും അകേ�ഹിം പറഞ്ഞു. 

കുംടുംംബിശ്രീീ ഡ്യറക്ടര് ആശാ വര്ഗീസ് 
സവാഗ�ം പറഞ്ഞു. കേ��ളി സാഹിി�യ 
അക്കാാ�മാി പ്രാഫ.സി.പി അബൂബിക്കാര് 
മു�യ പ്രാഭാാഷിണിം നീടിത്തിി. �ിലാ അര്ബിൻ 
സീനീിയര് ഫാക്കാല്റ്റ്ി കേഡ്ാ.�ാകേജഷി് 
തെ�, ജില്ലാ അസി�� ് ഇൻഫര്കേമാഷിൻ 
ഓഫീസര് ശ്രു�ി എം.എംസ് എംന്നിവര് 
ആശംസാ പ്രാസംഗം നീടിത്തിി. കുംടുംംബിശ്രീീ 
ജ ി ല്ല ാ  മാ ി ഷി ൻ  കേ � ാ - ഓ ര് ഡ് ി കേ നീ റ്റ് ര് 
ഇൻ ചിാര്ജ ്  �ാധ്യാകൃഷ്ണൻ.തെ� നീന്ദിി 
പറഞ്ഞു. തുടിര്ന്ന് ‘സര്ഗാത്മാ��യുതെടി 
ഭാാവനീാകേലാാ�ം’ എംന്ന വിഷിയത്തിില് 
ശിഹിാബു�ീൻ തെപായ്ത്തു�ടിവ്, ‘പുതു�ാലാ 
സാഹിി�യം :  അനുഭാവവുംം �ാഷ്ട്രീീയവുംം’ 
എംന്ന വിഷിയത്തിില് �ീപാ നീിശാന്തം്, മാജീ�് 
തെസയ്�്, അശവിനീി ആര്. ജീവൻ എംന്നിവര് 
കുംടുംംബിശ്രീീ വനീി��കേളിാടി ്  സംവ�ിച്ചു. 
‘എംഴുത്തി്: കേ�ശവുംം സംസ് �ാ�വുംം’ എംന്ന 
വിഷിയത്തിില് ലാിസ്സി, അബിിൻ കേജാസഫ്, 
ഇ.സന്ധയ എംന്നിവരും, ‘നീിരൂപണിത്തിിതെലാ 
സ്ത്രീീപക്ഷം ചിിന്തം�ൾ,’ ‘സഞ്ച്ാ�സാഹിി�യ
ത്തിിതെലാ തെപണ്മാ’ എംന്നീ വിഷിയങ്ങളിില് 
എംൻ.ജി നീയനീ�ാ� സംവ�ിച്ചു. 

മാാര്ച്ച്് 24 നീ് എംഴുത്തിിതെ� �സ�ന്ത്രിം, 
സാഹിി�യത്തിിതെ� വിചിാ�ഭാാഷി, സ്ത്രീീയും 
അനുഭാവതെമാഴുത്തും: ആ�യാനീത്തിിതെലാ നീവപ
�ികേപ്രാക്ഷംയം, ഭാാവനീയുതെടി സവാ�ന്ത്രിയം സാഹിി
�യത്തിില്, തെപതെണ്ണഴുത്തിിതെ� തെപാരുൾ, 
എംന്നീ വിഷിയങ്ങളിില് യഥാക്രമാം കേ��ളി 
സാഹിി�യ അക്കാാ�മാി സൈവസ് പ്രാസിഡ്
� ് അകേശാ�ൻ തെചിരുവില്, പി.�ാമാൻ, 
കേഡ്ാ.��ീജ മും�ാസ്,  പ്രാഫ.എംം.എംം 
നീാ�ായണിൻ, എംച്ച്്മുക്കുട്ടി, കേഡ്ാ.ഡ്ി ഷിീലാ, 
സി.എംസ് ചിന്ദ്രി�, കേലാാപ.ആര്, അനു പാപ്പ
ച്ച്ൻ, ലാിജിഷി.എം.ടിി എംന്നിവരും മാാര്ച്ച്് 25നീ് 
എംഴുത്തി്, പ്രാകൃ�ി, പ്രാ�ികേ�ാധ്യം, സമാ�ാലാി� 

സ്ർഗ്ം-ാം2022 കുടുംം�ശ്രീീ സ്ാഹിതയ ശിൽപശാ� ലേകരിളം സ്ാഹിതയ അക്കാാദമിി പ്രസ്ിഡിന്റ്് 
ഡെപ്രാഫീ. ഡെക. സ്ച്ചിദാനിംന്ദിന് ഉദ്ഘാടിനിംം ഡെചായ്യുന്നു 

‘സ്ർഗം-2022’ 
സ്ോഹാിതയ ശിൽപശോല: 

 ല�യങ്ങള് 

സാഹിി�യകേമാ�ലായിലും �ലാാ
�ംഗത്തും �ഴിവും�ളുംള്ള ധ്യാ�ാളിം 
സ്ത്രീീ � ൾ  കും ടും ം ബി ശ്രീീ  ത്ര ി � ലാ 
സംഘടിനീാ സംവിധ്യാനീത്തിിലുണ്ട്. 
എംന്നാല് ജീവി� സാഹിചി�യങ്ങൾ 
�ാ�ണിം അവ�ില് പലാര്ക്കും 
�ങ്ങളുംതെടി �ലാാ സാഹിി�യ കേമാ�ലാ
�ളിിതെലാ �ഴിവും�ൾ വളിര്ത്തിാനുള്ള 
അവസ�ം ലാഭാിക്കാാതെ� കേപാകുംന്നു. 
അങ്ങതെനീയുള്ള സ്ത്രീീ�ളുംതെടി സര്ഗ്ഗാ
ത്മാ�മാായ �ഴിവും�തെളി �തെണ്ടത്തു�
യും കേപ്രാാത്സാാഹിിപ്പിക്കു�യും തെചിയ്യു
ന്ന�ിനീായി കൂടും�ല് അവസ�ങ്ങൾ 
ലാഭായമാാക്കു� എംന്ന�ാണി് ത്രി�ിനീ 
ശില്പശാലായിലൂതെടി ലാക്ഷംയമാിട്ട�്. 
കുംടുംംബിശ്രീീ അംഗങ്ങൾക്കാ് �ലാാ
സാഹിി�യ കേമാ�ലായിതെലാ പ്രാമു� 
വയക്തി�തെളി പ�ിചിയതെപ്പടുംന്ന�ി
നും അവരുമാായി ആശയ സംവാ
�ങ്ങളിില് ഏര്തെപ്പടുംന്ന�ിനും ഒരു 
ക്രിയാത്മാ� കേവ�ിതെയാരുക്കാാൻ 
സര്ഗം-2022 ശില്പശാലായിലൂതെടി 
സാധ്യിച്ചു. എംഴുത്തിിതെ� കേമാ�ലായില് 
നൂ�നീമാായ ആശയങ്ങളുംം അറിവും 
�ളുംം കേനീടിാനും കുംടുംംബിശ്രീീയുതെടി 
തെപണ്കൂട്ടായ്മയ്ക്കാ് �ഴിഞ്ഞുതെവന്ന�് 
ശില്പശാലായുതെടി കേനീട്ടമാാണി്. 
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�ഥയിതെലാ ഭാാവും��വപ�ിണിാമാം എംന്നീ 
വിഷിയങ്ങളിില് പ്രാവീണ് ചിന്ദ്രൻ, �ാഹുല് 
�ാധ്യാകൃഷ്ണൻ, ജീവൻ കേജാബി് കേ�ാമാസ് 
എംന്നിവര് സംവ�ിച്ചു. ശില്പശാലായില് 
സാഹിി�യത്തിിതെലാ വിവിധ്യ കേമാ�ലാ�തെളി 
സംബിന്ധിച്ച്് നീി�വധ്യി പ്രാമു�ര് നീയിച്ച് 
ക്ലീാസു�ളിില് �ങ്ങൾ �ഥാ�ംഗകേത്തിക്കാ് 
�ടിന്നു വന്ന വഴി�തെളി കുംറിച്ചുള്ള കുംടുംംബിശ്രീീ 
വനീി��ളുംതെടി വിവ�ണിം അ�ിജീവനീത്തിി
തെ� മാതെറ്റ്ാരു ദൃശയമാായി. ശില്പശാലായില് 
നീിന്നു ലാഭാിച്ച് എംഴുത്തിിതെ� പുതു�സ�ന്ത്രി
ങ്ങൾ �ി�ിച്ച്റിഞ്ഞു തെ�ാണ്ട് മാകേനീാഹി�മാായ 
തെചിറു�ഥ�ൾ �ചിിച്ചു നീല്�ാനും തെപണ്കൂ
ട്ടായ്മയ്ക്കാ് �ഴിഞ്ഞു. 

സമാാപനീസകേമ്മളിനീം കേസവയര് ചിിറ്റ്ിലാ
പ്പിള്ളി എംം.എംല്.എം ഉ�്ഘാടിനീം തെചിയ്തു. 
ശില്പശാലായില് പതെങ്കാടുംത്തിവര്ക്കുള്ള 
സര്ട്ടിഫിക്കാറ്റ്് വി��ണിവുംം അകേ�ഹിം നീിര്
�ഹിിച്ചു. �ിലാ ഡ്യറക്ടര് കേജായ് ഇളിമാണ് 
അധ്യയക്ഷം� വഹിിച്ചു. കുംടുംംബിശ്രീീ പ�ി�് 
റികേലാഷിൻസ് ഓഫീസര് സൈമാനീ ഉസൈമാബിാൻ 
ശില്പശാലായുതെടി അവകേലാാ�നീം നീടിത്തിി. 
കുംടുംംബിശ്രീീ ജില്ലാ മാിഷിൻ കേ�ാ-ഓര്ഡ്ി
കേനീറ്റ്ര് �ാധ്യാകൃഷ്ണൻ തെ� സവാഗ�വുംം 
കേ��ളി സാഹിി�യ അക്കാാ�മാി കേപ്രാാഗ്രാം 
കേ�ാ-ഓര്ഡ്ികേനീറ്റ്ര് തെ�.എംസ് സുനീില് 
കുംമാാര് നീന്ദിിയും പറഞ്ഞു.                     1

(ലേ�ഖിക കുടുംം�ശ്രീീ സ്ംസ്ഥാാനിം ദാരിിദ്രയ 
നിംിർ�ാർ�നിം മിിഷന് പബ്ലിിക് റിിലേ�ഷന്സ്് 

വിിഭിാഗ്ത്തിിൽ എഡിിലേറ്റ്ാറിിയൽ  
അസ്ി�ന്റ്ാണ്് ) 

എഴുത്തുകാരിി ലേഡിാ.ഖദീ� മുംതാസ്് സ്ാഹിതയ ശിൽപശാ� നിംയിക്കുന്നു

സ്മിാപനിം സ്ലേ�ളംനിംം ലേസ്വിയർ ചാിറ്റ്ി�പ്പിിള്ളംി എം.എൽ.എ ഉദ്ഘാടിനിംം ഡെചായ്യുന്നു

കവിിയും അധയാപകനുമിായ പി. രിാമിന് ശിൽപശാ� നിംയിക്കുന്നു



 റ്റോഡിോ. വിിളിക്കുടി രോറ്റോജന്ദ്രാൻ

�ിരു വ നീ ന്തം പു� ം  ജ ി ല്ലയ ി തെ ലാ  ഒ രു 
�ാലൂക്കും അ�ിതെ� ആസ്ഥാാനീമാായ 

മുൻസിപ്പല് നീഗ�വുംം. 28-5-2013 നീാണി് 
വര്ക്കാലായ് ക്കു �ാലൂക്കുപ�വി ലാഭാിച്ച്�്. 
അ�ിനുമുമ്പ് ചിിറയിൻ�ീഴ് �ാലൂക്കാിതെ� 
ഭാാഗമാായിരുന്നു. വര്ക്കാലാ ജനീാര്�നീസവാ
മാികേക്ഷംത്രം പ്രാസിദ്ധ്യം. ശ്രീീനീാ�ായണിഗുരു
കേ�വതെ� സമാാധ്യിസ്ഥാലാമാായ ‘ശിവഗി�ി’ 
വര്ക്കാലാതെയ കേലാാ�പ്രാശസ് �മാാക്കാിയി�ി
ക്കുന്നു. പ്രാമു� സു�വാസകേ�ന്ദ്രവുംം വികേനീാ
�സഞ്ച്ാ�കേ�ന്ദ്രവുംമാായ വര്ക്കാലാ �ിരുവ
നീന്തംപു�ത്തു നീിന്ന് 41 �ി.മാീ.വടിക്കാായി 
സ്ഥാി�ി തെചിയ്യുന്നു. (കേറാഡ്് ദൂ�ം 51 �ി.മാീ.) 
ശിവഗി�ിയുതെടി പ്രാാധ്യാനീയം �ണിക്കാിതെലാടുംത്തി് 
‘വര്ക്കാലാ ശിവഗി�ി’ എംന്നാണി് ഇവിടിതെത്തി 
തെറയില്കേവ കേ�ഷിനു നീല്�ിയി�ിക്കുന്ന 
കേപ�്. ഭാാ��ത്തിിതെലാ മു�യസൈവഷി് ണിവ 
�ീര്ഥാടിനീകേ�ന്ദ്രങ്ങളിിതെലാാന്നാണി് വര്ക്കാലാ 
ജനീാര്�നീസവാമാി കേക്ഷംത്രം. ഇതുമൂലാം ജനീാ
ര്�നീം, �ക്ഷംിണി�ാശി, അപ� നീാമാകേധ്യയങ്ങ
ളുംം ഈ സ്ഥാലാത്തിിനു ലാഭാിച്ച്ിട്ടുണ്ട്. �ടില്ത്തിീ

�ത്തിാണി് കേക്ഷംത്രം. കേക്ഷംത്രത്തിില് സൂക്ഷംി
ച്ച്ിട്ടുള്ള ഡ്ച്ചു മാണിിക്കാ് ചി�ിത്രപ്രാാധ്യാനീയം. 
വര്ക്കാലാ �ടികേലാാ�ം ബിലാി�ര്മാങ്ങൾക്കു പ്രാ
സിദ്ധ്യമാാണ്ി. പുണിയ�ീര്ഥങ്ങൾ ഉറവതെയടുംക്കു
ന്ന ഈ �ടികേലാാ�ം പാപനീാശം എംന്നാണി് 
അറിയതെപ്പടുംന്ന�്. ശ്രീീനീാ�ായണിഗുരുകേ�
വതെ� സമാാധ്യിസ്ഥാലാമാായ ശിവഗി�ി കേലാാ�
പ്രാശസ്തിമാാണി്. സമാാധ്യിമാന്ദിി�മുണ്ട്. �ണിവമുനീി 
�പസ്സനുഷ്ഠിിച്ചു എംന്നു വിശവസിക്കാതെപ്പടുംന്ന 
�ണിവാശ്രീമാവുംം പ്രാസിദ്ധ്യമാാണി്. �ിട്ടീഷി് 
ഭാ�ണി�ാലാത്തു നീിര്മ്മിച്ച് വര്ക്കാലാ തു�ങ്കാം 
ജലാഗ�ാഗ�ം എംളുംപ്പമാാക്കാി. തെപ�ിപ്ലാസു
�ാ�ൻ സൂചിിപ്പിക്കുന്ന ബിലാിറ്റ് (ബിലാി�) 
വര്ക്കാലായാതെണിന്ന് അഭാിപ്രാായമുണ്ട്. ഉ�യ
മാാര്ത്തിാണ്ഡപു�ം എംന്നും കേപരുണ്ടായി
രുന്നു.സ്ഥാലാനീാമാപ്പിറവി: നീാ��മുനീിയുതെടി 
വല്ക്കാലാം (മാ�വും�ി) വന്നുവീണി സ്ഥാലാം 
വല്ക്കാലാവുംം പിന്നീടി് വര്ക്കാലായുമാാതെയന്ന് 
ഐ�ിഹിയം. ‘വല്ക്കാലാ’ എംന്നാണി് ഉണ്ണുനീീ
ലാിസകേന്ദിശ പ�ാമാര്ശം. (വന്ദിികേക്കാണിം വ�ഗു
ണിനീികേധ്യ വല്ക്കാലാത്തിമ്പി�ാകേനീ). ഇതു 

�ഥ. യഥാര്ഥത്തിില് ഈ കേപ�് എംങ്ങതെനീ
യുണ്ടായി? വക്കാ്+അലാ എംന്നീ പ�ങ്ങൾ 
കേചിര്ന്നാവണിം വര്ക്കാലാ ഉണ്ടായ�്. വക്കാ് = 
�ീ�ം, അലാ = സമുദ്രത്തിിതെലാ �ി�. സമുദ്ര�ീ�
പ്രാകേ�ശം എംന്നര്ഥം. ഉച്ച്ാ�ണിത്തിില് കേ�ഫം 
കൂടിി കേചിര്ന്ന വര്ക്കാലായായി. വര്ക്കാലായ് ക്കാടും
ത്തി ‘വക്കാ’ത്തിിതെ� �ാ�യം ഇവിതെടി ഓര്ക്കാാം. 
�ടിലാിതെ� വക്കാ്, �ീ�ം എംന്ന അര്ഥത്തിി
ലാാണി് ‘വക്കാം’ പിറന്ന�്. ‘വക്കാലാ’യിതെലാ 
വക്കും �ടില്ത്തിീ�മാാണികേല്ലാ. ഒരു�ാലാ
ത്തി് കേവണിാടിിതെ� വയാപ് �ി �ക്കാലാ മു�ല് 
വര്ക്കാലാ വതെ�യായിരുന്നു. തെ�ക്കാ് എംസൈല്ല 
�ക്കാലായും വടിക്കാ് എംസൈല്ല വര്ക്കാലായുമാായി 
എംന്നാണി് മാതെറ്റ്ാരു അഭാിപ്രാായം. എംസൈല്ല = 
എംലു�, അ�ി�്. ‘ഉവര്ക്കാ�’യാണി് വര്ക്കാ
ലായായി മാാറിയതെ�ന്ന് സ്ഥാലാഗകേവഷി�
നീായ തെപ്രാാഫ.പി.എം.�ാമാചിന്ദ്രൻനീായര് 
(സ്ഥാലാനീാമാ��തു�ം) പറയുന്നു. ഉവര് = 
സമുദ്രം. �ാലാാന്തം�ത്തിില് ഉ എംന്ന സവ�ം 
കേലാാപിച്ച് ്  വര്ക്കാ�യും, വര്ക്കാലായുമാാ 
യതെത്ര.                                                            1 
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വര്ക്കാംലാ



ഇ��ഭാാഷിാപ�ങ്ങളുംതെടി സവീ�ാ�ത്തിിനു 
സ�ാസന്നദ്ധ്യമാായിരുന്നു മാലായാളി

ഭാാഷി എംന്നു് ചി�ിത്രം പറയുന്നു. പൂര്വ 
മാലായാളി �മാിഴ് ഭാാഷിാപ�ങ്ങതെളിപ്പറ്റ്ിയും 
സംസ്കൃ�ഭാാഷിാപ�ങ്ങളുംതെടി സവാധ്യീനീം 
തെ�ാണ്ട് മാലായാളിം സവ�ന്ത്രിമാായ�ിതെനീ
പ്പറ്റ്ിയും ഏ�കേ�ശമാായി നീാം �ണ്ടും�
ഴിഞ്ഞു. വാണിിജയവയാപാ�ബിന്ധങ്ങൾ, 
സഞ്ച്ാ�ങ്ങൾ തുടിങ്ങി വിവിധ്യ ഘടി�
ങ്ങളുംണ്ട് ഭാാഷിാപ�ങ്ങളുംതെടി തെ�ാടുംക്കാല് 
വാങ്ങലാിനീ് ഇം�ീഷിിതെനീകേപ്പാതെലാ തെചിറിയ 
�ാലാംതെ�ാണ്ട് കൂടും�ല് അനീയഭാാഷിാപ
�ങ്ങൾ സവീ��ിച്ചു വളിര്ന്ന ഭാാഷിയാണി് 
മാലായാളിവുംം. ആ�ാശം, വായു, സമുദ്രം, 
ജലാം, മു�ം തുടിങ്ങി അസം�യം പ�ങ്ങൾ 
സംസ്കൃ�ത്തിില്നീിന്നു സവീ��ിച്ചു. ശ�ാശ�ി, 
�കേച്ച്�ി, തൂവാലാ, �ാര്, ഗിയര്, കേപാലാീസ്, 
�ത്തി് തുടിങ്ങി മാലായാളിത്തിില് ഇന്ന് 
ഉപകേയാഗിക്കുന്ന എംത്ര�ണ്ടും പ�ങ്ങളിാണി് 
മാറ്റുഭാാഷി�ളിില്നീിന്നും വന്നിട്ടുള്ള�്. കേഡ്ാ. 
തെ�. കേഗാ�വര്മ്മ ലാണ്ടൻ സര്��ലാാശാ
ലായില് 1933 -ല് പി.എംച്ച്്.ഡ്ി. ബിിരു�
ത്തിിനീായി സമാര്പ്പിച്ച് 'ഇകേന്തംാ- ആ�യൻ 
കേവാണ്കേവഡ്്സ് ഓഫ് മാലായാളിം' എംന്ന 
പ്രാബിന്ധമാാണി് മാലായാളിത്തിിതെലാ പ��ീയ 
പ�ങ്ങതെളിക്കുറിച്ചുള്ള ആ�യപഠിനീം. പി.എംം. 
കേജാസഫിതെ� 'പ��ീയ പ�ങ്ങൾ' (1984) 
ഈ �ംഗതെത്തി എംടുംത്തുപറകേയണ്ട മാതെറ്റ്ാരു 
ഗ്രന്ഥമാാകുംന്നു.

ചിിലാ അനീയഭാാഷിാപ�ങ്ങൾ പറയാം. 

വട്ടം (വട്ടം), കേസണിി (ഏണിി), സം�ലാാ 
(ചിങ്ങലാ), �വി (�വി), മാനുഷിയനീ (മാനുഷിയൻ) 
എംന്നിവ പ്രാാകൃ�പ�ങ്ങളിാണി്.  �ാ� 
(�ാക്കാ), ബിാലാ (ബിാലാൻ), ധ്യാഡ്ി (�ാടിി), 
ഗര്ഭാവ�ി (ഗര്ഭാിണിി), തെലാാ�ഹി (കേലാാ�ം) 
തുടിങ്ങി നീി�വധ്യി പ�ങ്ങളുംണ്ട് സംസ്കൃ�
ത്തിില് നീിന്നു സവീ��ിച്ച്വ. ഹിിന്ദിിയില്നീിന്നു 
സവീ��ിച്ച് പ�ങ്ങളിിലുൾതെപ്പടുംന്നവയാണി് 
ഗംജ (�ഞ്ച്ാവ് ), പടിാ� (പടിക്കാം), ലാാഥി 
(ലാാത്തിി), കേടിാപി (തെ�ാപ്പി) തുടിങ്ങിയവ. 

�പാല് (�പാല്), ഡ്ംഭാ (ഡ്ംഭാ് ), ചിട്ടണിി 
(ചിടി്ണിി), പംഘാ (പങ്കാ) തുടിങ്ങി അകേനീ�ം 
പ�ങ്ങൾ മാറാത്തിിയില്നീിന്നും സവീ��ി
ച്ചു. ശുമാാര് (സുമാാര്), �മാാശ് (�മാാശ), 
ശിക്കാാര് (ശിക്കാാര്) തുടിങ്ങിയവ കേപഴ്സി യൻ 
പ�ങ്ങളിാണി്. ഹിീബ്രു പ�ങ്ങളുംം അനീവ
ധ്യിയുണ്ട്. ആ�ാം (ആ�ം), യകേഹിാആ 
(യ കേ ഹി ാ വ ) ,  ആ കേ മ്മ ൻ  ( ആ കേ മാ ൻ ) , 
അകേല്ലലൂയ (അകേല്ലയൂയ) തുടിങ്ങി അബ്ബനീ 
(ഒപ്പനീ), തെസയിത്തിാൻ (തെചികുംത്തിാൻ), 
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മാലായിൊളി പ�ൊവലാിയു� ലാിപിവിനീയൊസവും�
 റ്റോഡിോ. എഴുമാറ്റൂർ രോജരോജവിർമ്മ

മലയാാളംം അംടിശേച്ച്ല്പ്പ്ിശേക്കാ�തില്ല, സവയാം സവീകരിശേക്കാ�തിാണ്.



സൂഫി (സൂഫി), ഈഗുലാാബി് (ഈങ്കാവി
ലാാബി് ) തുടിങ്ങിയവ അറബിി�് പ�ങ്ങളിാ
കുംന്നു. സിറിയ�് പ�ങ്ങളുംം ഒകേട്ടതെറയുണ്ട്. 
�ബിാര് (�പയാര്), കേയശൂ (കേയശു), മാാലാാ� 
(മാാലാാ�),  സാത്തിാനീാ (സാത്തിാൻ) 
തുടിങ്ങി. തെമാസ (കേമാശ), പതെദ്ര (പാ�ി�ി), 
ക്രൂസ് (കും�ിശ് ), അലാമാാതെ�യാ (അലാമാാ�) 
തുടിങ്ങി അകേനീ�ം പ�ങ്ങൾ കേപാര്ച്ചുഗീസി
ല്നീിന്നു വന്നു. തെലാക്സിിക്കാൻ (തെലാക്സിിക്കാണ്), 
ബിികേ�ാസ് (സൈബിബിിൾ), അതെറ്റ്ാതെമാാസ് 
(ആറ്റ്ം) തുടിങ്ങിയവ ഗ്രീക്കുപ�ങ്ങളിാണി്. 
പ�പ്പര് (പാപ്പ�് ), സി�്കുംസ് (സര്ക്കാസ്), 
തെബിാനും (കേബിാണിസ്) തുടിങ്ങിയവ ലാാറ്റ്ിൻ 
പ�ങ്ങളിാകുംന്നു. ബിാങ്കാ് (ബിാങ്കാ് ), തെബിഞ്ച്് 
(തെബിഞ്ച്്), കേ�ാഫീ (�ാപ്പി) തുടിങ്ങി നൂറു�
ണിക്കാിനീ് പ�ങ്ങൾ ഇം�ീഷിില്നീിന്നു സവീ�
�ിച്ചു. മാാറ്റ്മാില്ലാതെ� സവീ��ിക്കുന്ന പ�ങ്ങതെളി 
�ത്സാമാം എംന്നും മാാറ്റ്ം വരുത്തിി സവീ��ിക്കു
ന്നവതെയ �ത്ഭവം എംന്നും പറയുന്നു.

ഔകേ�യാഗി�ഭാാഷിയിതെലാ പ�ം സവീ�ാ� 
നീയം അറികേയണ്ടതുണ്ട്. സമാാനീപ�ങ്ങൾ 
ഇല്ലാത്തി ഘട്ടത്തിില് അനീയഭാാഷിാപ�ങ്ങൾ 
പ�ിഷ്ക�ികേച്ച്ാ പ�ിഷ്ക�ിക്കാാതെ�കേയാ സവീ��ി
ക്കും. സവീ��ിച്ചു �ഴിഞ്ഞാ പ�ങ്ങൾ മാലായാളി 
ലാിപിയില് എംഴുതു� എംന്ന�ാണി് ആ നീയം. 
അതുകേപാതെലാ �തെന്ന ഔകേ�യാഗി�ഭാാഷി
യില് അംഗീ��ിക്കാതെപ്പടുംന്ന നീിലാവാ�മുള്ള 
ഭാാഷിയാണി് മാാനീ�ഭാാഷി. 'തെസക്രട്ടറികേയറ്റ്് 
നീടി പിക്കാറ്റു തെചിയ്ത തെഹില്ത്തി് ഇൻതെ�ക്ട
ര്മാാതെ� കേപാലാീസ് അറസ്റ്റുതെചിയ്ത് ജീപ്പില് 
�യറ്റ്ി എംസ്.എം.പി. �യാമ്പില് തെ�ാണ്ടും




മലയാാളംം എഴുത്ത്, 

മലയാാളംം �ഠിിച്ച്വാര്ക്കുംശേ�ാലുംം 
പ്രശ്നമാണ്. 

ലി�ിവാിനയാസന്റെത്തപ്പ്റ്റിിയുള്ള 
വായക്തിമായാ ധാരണയാില്ലായ്മ

യാാണ് ഈ പ്രശ്നം 
സൃഷ്ടിിക്കുംന്ന്തി്.

ലി�ിവാിനയാസത്തിന്റെല 
അംവായവാസ്ഥ ഇന്ന്് 

സര്വ്വസാധാരണമാണ്. 

തെചിന്നുവിട്ടു.' എംന്ന വാ�യം എംഴുതുകേമ്പാൾ 
എംത്രകേയാ ഭാാഷി�ളിില്നീിന്ന് പ�ങ്ങൾ 
നീാം സവീ��ിച്ചു. പ�മാല്ല പ്രാശ്നം, ഭാാഷിയാണി്. 
മാ ലായ ാ ളി പ � സ മൂ ഹി ത്തി ി ല്  കേ ചി ര് ത്തു 
�ഴിഞ്ഞാ പ�ങ്ങതെളില്ലാം മാലായാളിമാാണി്. 
'ഈവനീിങ്് കേഹിാ�ിറ്റ്ലാില് കേപാണിം, 
സൈവഫിതെനീ അഡ്മിിറ്റ്് തെചിയ്തി�ിക്കുന്നു' എംന്ന 
മാട്ടില് ഭാാഷി ഉപകേയാഗിക്കാാ�ി�ിക്കു�. 
അ നീ യ ഭാ ാ ഷി ാ പ � ങ്ങ ൾ  സ വീ �� ി ക്കു ന്ന  
പ്രാവണി�തെയക്കുറിച്ച്് പഠിിച്ച് കേഡ്ാ. എംസ്. 
കേപ്രാമാ പറയുന്ന�്, അനീയഭാാഷി�ളിില് നീിന്ന് 
നീാമാപ�ങ്ങളിാണി് ഏറ്റ്വുംം കൂടും�ല് സവീ�
�ിക്കുന്ന�് എംന്നാണി്. തുടിര്ന്ന് അവകേ�ാ
ഹിണിക്രമാത്തിില്  ക്രിയ, നീാമാ വികേശഷിണിം, 
ക്രിയ, വികേശഷിണിം, ഗ�ി, വയാകേക്ഷംപ�ം 
എംന്നിവയും സവീ��ിക്കുന്നു.

മാലായാളിം എംഴുത്തി്, മാലായാളിം പഠിിച്ച്
വര്ക്കുകേപാലും പ്രാശ്നമാാണി്. ലാിപിവിനീയാ
സതെത്തിപ്പറ്റ്ിയുള്ള വയക്തമാായ ധ്യാ�ണിയി
ല്ലായ്മയാണി് ഈ പ്രാശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന�്. 
ലാിപിവിനീയാസത്തിിതെലാ അവയവസ്ഥാ ഇന്ന് 
സര്�സാധ്യാ�ണിമാാണി്. കേഡ്ാ. ശൂ�നീാടും 
കുംഞ്ഞാൻപിള്ള അദ്ധ്യയക്ഷംനീായി 1967ല് 
നീിയമാി�മാായ �മ്മിറ്റ്ിയും കേഡ്ാ. എംൻ.വി. 
കൃഷ്ണവാ�യര് അദ്ധ്യയക്ഷംനീായി 1969 ല് നീിയ
മാി�മാായ �മ്മിറ്റ്ിയും സര്ക്കാാ�ിനു സമാര്പ്പി
ച്ച് റികേപ്പാര്ട്ടു�ൾ കേക്രാഡ്ീ��ിച്ച്് സര്ക്കാാര് 
1971 മാാര്ച്ച്് 23 നീ് പുറതെപ്പടുംവിച്ച് സ.ഉ (അച്ച്
ടിിച്ച്�് ) 31/71/വി�യാഭായാസം.              1 
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പഴയ�ാലാകേത്തിയ്ക്കാ് യാത്ര തെചിയ്യു� 
സു�മാാണി്, ഓര്മ്മ�ളുംതെടി ശീ�ളിച്ഛായ 

എംന്ന് പറയാം. കുംന്നു�ൾ നീിലാംപ�ിശാക്കാാ
നും, പാ�ാളികേത്തിാളിം �ാഴ്ചയില് നീിന്ന് മാണ്ണു 
മുഴുവൻ കേ�ാണ്ടിതെയടുംക്കുവാനും �ലാങ്ങും 
വിലാങ്ങും യന്ത്രിഭാീമാന്മാര് നീി�ത്തിിലാിറങ്ങു
ന്ന�ിനീ് മുമ്പുള്ള �ാലാം, നീാട്ടിടിവഴി�ളിില് 
ഒരു �ാറു വന്നു നീിന്നാല് പഞ്ച്ായത്തിിതെലാ 
മുഴുവൻ കുംട്ടി�ളുംം ഓടിിക്കൂടിിയിരുന്ന �ാലാം. 
ആതെ� ഗ്രാമാതെത്തി ചിലാനീാത്മാ�മാാക്കാിയി
രുന്ന യന്ത്രിം- അഥവാ യന്ത്രിശാലാ എംന്ന് 
പറയാവുംന്ന�് തെനീല്ലുകുംത്തുമാില്ലു�ളിായി
രുന്നു. �ാഴ്ചയിതെലാ അത്ഭു�മാായി സൈറസ് 
മാില്ലു�ൾ ഗ്രാമാങ്ങളിില് പ്രാവര്ത്തിിച്ചു. തെനീല്ലു
കുംത്തിിക്കാാൻ കേപാ�ാൻ ഏതെറ ഉത്സാാഹി
മാായിരുന്നു. ഒ�ിടിത്തി് തെനീല്ലിട്ടാല് മാകേറ്റ്യ
റ്റ്ത്തി് അ�ിയായി വരുന്ന�് �ാണിാനുള്ള 
��തു�മാായിരുന്നു, വലാിയ തെബില്റ്റു�ളിില് 
�റങ്ങുന്ന വലുതും തെചിറുതുമാായ ചിക്രങ്ങൾ 

ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒച്ച് സംഗീ�മാായി കേ�ാന്നിയ 
�ാലാം. മാില്ലുടിമാ�ൾ നീാട്ടില് ആ��ണിീയരും 
മാില്ലു�ാ�ൻ എംന്ന�് ഒരു സ്ഥാാനീകേപ്പ�ായും 
മാാറി. മാില്ലു�ാ�ൻ തെചില്ലപ്പൻപിള്ള മാില്ലിതെലാ 
കേജായി എംന്നിങ്ങതെനീ ഓകേ�ായിടിത്തും ഓകേ�ാ 
കേപ�ില് മാില്ല് അടിയാളിതെപ്പടുംത്തിാം. അ�ിയും 
കേഗാ�മ്പും തെപാടിിക്കു� എംന്ന�് മാതെറ്റ്ാ�ാ
വശയം. അ�ിയും കേഗാ�മ്പും തെപാടിിഞ്ഞു 
വീഴുന്നതും, അവസാനീം തുണിിതെ�ാണ്ടുംള്ള 
സഞ്ച്ിയില്നീിന്നും തെപാടിിതെയല്ലാം �ട്ടി ഇടും
ന്നതുവതെ� അ�് �ട്ടി കുംടിഞ്ഞുതെ�ാകേണ്ടയി�ി
ക്കും.യന്ത്രിമാില്ലു�ളുംതെടി വ�കേവാടുംകൂടിി ഉ�ല്
പ്പു�ക്കാാ�ി�ളിായ സ്ത്രീീ�ൾക്കാ് കേമാാചിനീമാായി 
ഒപ്പം അവരുതെടി വംശം അനീയം നീില്ക്കു�
യും തെചിയ്തു.    

തെനീല്കൃഷിിയും തെ�ായ്ത്തും തെമാ�ിയും തെനീല്ലു 
പുഴുങ്ങിക്കുത്തും മാ� ഉ�ലാിലും �ല്ലു�ലാിലുമാി
ട്ട് തെനീല്ലു കുംത്തിി അ�ിയാക്കുന്നതുതെമാല്ലാം 
ഒരു �ാലാത്തി് കേ��ളിീയ ജീവി�ത്തിിതെ� 

അനീിര്വാ�യ�യായിരുന്നു. മാലായാളിിയുതെടി 
നീി�യജീവി�വുംമാായി ഇഴകേചിര്ന്ന ഒരു �ാളി
മുണ്ടായിരുന്നു, ഇ�ിതെനീാതെക്കായും.

ഓണിാട്ടു��യിതെലാ എംതെ� ഗ്രാമാമാായ 
�ഴക്കാ�യില് ഏ�ാണ്ട് അ�നൂറ്റ്ാണ്ട് 
മുമ്പ് ഏതെറ ആകേഘാഷിപൂര്വം നീടിന്ന ഒരു 
തെനീല്ലുകുംത്തി് മാില്ലിതെ� ഉ�്ഘാടിനീം ഇന്നും 
ഓര്മ്മയില് ഒരു �ാക്കാ് ആ� ് സൈവറ്റ്് 
ചിിത്രം കേപാതെലാ ബിാക്കാിനീില്ക്കുന്നു. നൂറു�
ണിക്കാിനീ് ഗ്രാമാീണിര് ഒത്തുകൂടിിയ ഒരു ചിടിങ്ങ്. 
ബിി.ഡ്ി.സി തെചിയര്മാാനും തെ�കേക്കാക്കാ� ഗ്രാമാ
പഞ്ച്ായത്തി് പ്രാസിഡ്ന്റുമാായിരുന്ന എം.ഇ. 
�ാമാചിന്ദ്രക്കുറുപ്പിതെ� ഉ�്ഘാടിനീപ്രാസംഗം. 
തെനീല്ലു കുംത്തുമാില്ലു�ൾ യഥാര്ത്ഥിത്തിില് 
ഗ്രാമാങ്ങളിികേലാക്കുള്ള യന്ത്രിങ്ങളുംതെടി അധ്യിനീി
കേവശത്തിിതെ� തുടിക്കാമാായിരുന്നു. നീാട്ടിതെലാ 
സാമ്പത്തിി�ഭാദ്ര�യുള്ള വയക്തി�ൾ സം�ം
ഭാ��ായി മാാറു�യും തെനീല്ലുകുംത്തുമാില്ലു�ൾ 
സ്ഥാാപിക്കായും തെചിയ്തു. ഹിള്ളറു�ളുംം കേമാാകേട്ടാ

തെനീല്ലുകുത്തി് നീിലാച്ച തെനീല്ലുകുത്തി് മാില്ലു�ൾ
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റു�ളുംം ഇവതെയ ബിന്ധിപ്പിക്കുന്ന തെബില്റ്റു 
�ളുംം വലാിപ്പകേമാറിയ സവിച്ചു�ളുംതെമാല്ലാം 
ഉൾനീാടിൻഗ്രാമാങ്ങളിിതെലാ വയവസായവിപ്ലാ
വത്തിിതെ� സാക്ഷംയങ്ങളിായി. തെനീല്ലുകുംത്തുമാി
ല്ലു�ളുംതെടി ശബ്ദംം പഴയ ഗ്രാമാീണിജീവി�ത്തിി
കേലാക്കാ് ഇ�മ്പിതെയത്തിിയ യന്ത്രിവല്ക്കാ�ണി
ത്തിിതെ� മു�ളിിച്ച്യും മുഴക്കാവുംമാായിരുന്നു.

പണ്ട് തെനീല്ലുകുംത്തിിയും അ�ിതെപാടിിച്ചും 
തെ�ാടുംക്കാതെപ്പടുംതെമാന്ന് തെനീല്ലുകുംത്തുമാില്ലു�
ളുംതെടി മുന്നില് എംഴു�ി പ്രാ�ര്ശിപ്പിച്ച്ിരുന്നു. 
എംന്നാല് അ�ിയും ഉഴുന്നും അ�യ്ക്കുംന്നതും, 
മുളികുംം മാല്ലിയും മാഞ്ഞാളുംം തെപാടിിയ്ക്കുംന്നതു
മാടിക്കാം എംല്ലാവിധ്യ കേജാലാി�ളുംം മാില്ലു�
ളിില് �തെന്നയായി. ആ�യ�ാലാങ്ങളിില് 
കേഹിാട്ടലു�ളിായിരുന്നു ഇ�ിതെ� പ്രാധ്യാനീ 
ഗുണികേഭാാക്താക്കാൾ. എംന്നാല് ശാ�ീ�ി� 
അധ്യവാനീം ആവശയമാായ പണിി�ളിില് 
നീിന്നും എംങ്ങതെനീയും ഒഴിഞ്ഞു മാാറുന്ന 
മാലായാളിി തെനീല്ലുകുംത്തും തെപാടിിക്കാലും അ�യ്ക്കാ
ലുതെമാല്ലാം പൂര്ണിമാായും മാില്ലു�ളിിലാാക്കാി! 
കേ�ഹിത്തി് ഉറുമ്പ് �ടിിച്ച്ാല് അ�ിതെനീ തൂത്തു 
�ളിയുവാൻ ബിംഗാളിിതെയ �ിട്ടുകേമാാ എംന്ന് 
അകേനീവഷിിക്കുന്നത്ര 'അലാസ�' ഒരു കേ�ാഗം 
�ണികേക്കാ കേ��ളിീയതെ� ഗ്രസിച്ച്ി�ിക്കുന്ന�ി
നീാല് മാണ്ണില് നീിന്ന് �ാലുവലാിക്കു�യും 
കൃഷിിയില് നീിന്ന് അ�ന്നുമാാറു�യും തെചിയ്ത
കേപ്പാൾ മാില്ലു�ളിില് തെനീല്ലുകുംത്തി് ഇല്ലാതെ�
യായി. അ�ാണി് സ�യം!

മാാത്രമാല്ല വിവിധ്യ �ാൻഡു�ളിില് 
ഇകേപ്പാൾ പായ്ക്കാറ്റ് ില് നീ ിറതെച്ച്ത്തുന്ന 
അ�ി എംവിതെടിയും സുലാഭാം. വി�യ്ക്കും�യും 
തെ�ായ്യു�യും കേവണ്ട, പഴയ�ാലാതെത്തി
കേപ്പാതെലാ പുഴുങ്ങി ഉണിക്കാി എംടുംകേക്കാണ്ടാ, 
പാറ്റ്ി തെ�ാഴിക്കായും കേവണ്ട. അ�ച്ച്് പ�പ്പി
തെച്ച്ടുംത്തി ഇഡ്ഢലാിമാാവുംം കേ�ാശമാാവുംം പായ്ക്കാറ്റു
�ളിില് എംകേപ്പാഴും സുലാഭാം. മുളികുംതെപാടിിയും 
മാല്ലിതെപ്പാടിിയും �റിമാസാലാക്കൂട്ടു�ളുംം വിവിധ്യ 
�ാൻഡ്ില് സാര്�ത്രി�ം. എംന്തംികേനീതെറ 
നീമുക്കാാവശയമാായ എംന്തം്  ഭാക്ഷംണിവുംം 
ഓണ്സൈലാനീില് ബുക്കാ് തെചിയ്താല് നീിമാിഷി
ങ്ങൾക്കാ�ം കേമാാകേട്ടാര് സൈബിക്കാില് ചുറുചു
റുക്കുള്ള തെചിറുപ്പക്കാാര് നീല്ല ചൂകേടിാതെടി വീട്ടുമു
റ്റ്തെത്തിത്തിിക്കുന്നു! ജീവി�ം തെമാാത്തിമാായും 
ചിില്ലറയായും ഓണ്സൈലാനീിലാായ �ാലാമാാണി
കേല്ലായി�്, പിതെന്നന്തംിനീ് മാണ്ണിലാിറങ്ങണിം? 
കൃഷിിതെചി�ണിം? പണിം തെ�ാടുംത്തിാല് 
എംന്തും വി�ല്ത്തുമ്പില് �ിട്ടുന്ന ഈ പു�ിയ 
�ാലാത്തി് നീമുതെക്കാന്തംിനീ് തെനീല്പ്പാടിങ്ങ
ളുംം തെനീല്കൃഷിിയും തെനീല്ലുകുംത്തുമാില്ലു�ളുംം? 
പകേക്ഷം ഒരു യാഥാര്ത്ഥിയം നീാം മാറന്നു
കൂടിാ, ഈ ഭാക്ഷംണിസാധ്യനീങ്ങകേളിാതെടിാപ്പം 
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പണിം തെ�ാടുംത്തുമാഹിാവയാധ്യി�ൾ കൂടിി നീാം 
വിലായ്ക്കും വാങ്ങു�യാണി്. മാായം �ലാര്ന്നതും 
വിഷിം വമാിക്കുന്നതും, നീിറം കേചിര്ത്തിതുമാായ 
ഭാക്ഷംയാ�്പ്പന്നങ്ങളുംം ഭാക്ഷംണിസാധ്യനീങ്ങളുംം 
വാങ്ങി നീി�ന്തം�ം �ഴിച്ച്് ജീവി�സൈശലാീകേ�ാ
ഗങ്ങളുംതെടി 'ഹിബ്ബായി' സൈ�വത്തിിതെ� ഈ 
സവന്തംം നീാടി് മാാറു�യാണി്. മാണ്ണില്നീിന്നും 
കൃഷിിയില് നീിന്നും �ാലുവലാിച്ച് നീാം ആശു
പത്രിയികേലാക്കാ് �ാതെലാടുംത്തുതെവച്ചു തെ�ാണ്ടി�ി
ക്കുന്നു എംന്ന�ാണി് പ�മാമാായ സ�യം.

പറഞ്ഞു വന്ന�് തെനീല്ലുക്കുത്തിില്ലാ�ായ 
തെനീല്ലുകുംത്തുമാില്ലു�തെളിക്കുറിച്ച്ാണി്. തെനീല്ലു
കുംത്തുമാില്ലു�ളിില് തെചിയ്തിരുന്ന അ�ക്കാലും 
തെപാടിിക്കാലുതെമാല്ലാം ഇകേപ്പാൾ നീമ്മുതെടി 
അടുംക്കാളിയില് �തെന്ന സാദ്ധ്യയമാാണികേല്ലാ. 
അ�ിനീനുസ�ണിമാായി എംല്ലാവിധ്യ യന്ത്രി
സാമാഗ്രി�ളുംം ഇകേപ്പാൾ സുലാഭാമാായി�ിക്കുന്നു. 
മാി�് സിയും, സൈഗ്രൻഡ്റുമാില്ലാത്തി വീടും�ൾ 
�തെന്ന ദുര്ലാഭാം.  അക്ഷം�ാര്ത്ഥിത്തിില് 
ആധുനീി� അടുംക്കാളി�ൾ യന്ത്രിശാലാ�ൾ 
�തെന്നയാണി്. എംല്ലാത്തിിനും ഇകേപ്പാൾ 
യന്ത്രിങ്ങൾ സജ്ജമാായി�ിക്കുന്നു - സവിച്ച്് 
അമാര്ത്തിിയാല് എംല്ലാം തെറഡ്ി!

പകേക്ഷം അ�ി ആഹിാ�പ്രാിയ�ായ - 
മൂന്നുകേനീ�വുംം അ�ി ആഹിാ�ം കൂടിികേയ �ീരു 
എംന്ന് ശീലാിച്ചുകേപായ മാലായാളിിക്കാ് തെനീല്ലുകും
ത്തി് മാില്ലു�ളിില് തെനീല്ലുകുംത്തി് നീിലായ്ക്കുംന്നതും, 
തെനീല്കൃഷിിയും തെനീല്പാടിങ്ങളുംം �ികേ�ാഭാവിക്കു
ന്നതും ഒട്ടുകേമാ ശുകേഭാാ�ര്ക്കാമാായ �ാ�യമാല്ല. 

 

പഞ്ച്ായത്തി് �ാജ ്  മാാസി�യി 
കേലാക്കുള്ള കേലാ�നീങ്ങളുംം �ത്തു�ളുംം 
prmdp2020@gmail .com എംന്ന 
ഇ-തെമായില് വിലാാസത്തിില് അയകേക്കാ
ണ്ട�ാണി്.

ഏ�ീകൃ� �കേ�ശസവയംഭാ�ണിവകും
പ്പ് യാഥാര്ത്ഥിയമാാക്കാിയ�് പ്രാ�യാപനീം 
നീടിത്തിിതെ�ാണ്ട് ബിഹുമാാനീതെപ്പട്ട മു�യമാ
ന്ത്രിി പിണിറായി വിജയൻ പ്രാസിദ്ധ്യീ��ിച്ച് 
കേലാ�നീം, �ീര്ഘ�ാലാാടിിസ്ഥാാനീത്തിില് കേനീടിാ
നുകേ�ശിക്കുന്ന ലാക്ഷംയങ്ങളിികേലാക്കാ് തെവളിിച്ച്ം 
വീശുന്ന�ായിരുന്നു. ഏ�ീകൃ�വകുംപ്പിതെ� 
രൂപീ��ണികേത്തിാതെടി വിവിധ്യവകുംപ്പു�ളുംതെടി 
ഏകേ�ാപി� കേശഷിി പൂര്ണ്ണകേ�ാ�ില് ലാഭായമാാ

ക്കാാൻ �ഴിയും എംന്നും അ�് എംപ്രാ�ാ�മാാണി് 
സാധ്യയമാാകേക്കാണ്ട�് എംന്നും അകേ�ഹിം സൂചിിപ്പി
ക്കുന്നു. അകേ�ാതെടിാപ്പം �തെന്ന ഏ�ീകൃ� �കേ�
ശസവയംഭാ�ണി �ിനീം 2022 മാായി ബിന്ധതെപ്പട്ട 
വാര്ത്തി�ളുംം ചിിത്രങ്ങളുംം 2020-21 വര്ഷിതെത്തി 
മാി�ച്ച് പഞ്ച്ായത്തു�ളുംതെടി വിവ�ം പ്രാസിദ്ധ്യീ
��ിച്ച്തും ഉന്ന� നീിലാവാ�ം പുലാര്ത്തിിതെയ
ന്ന് എംടുംത്തുപറയതെട്ട. അതുകേപാതെലാ�തെന്ന 
കേലാാ�ജലാ�ിനീത്തിിതെ� പശ്ചിാത്തിലാത്തിില് 
�ിട്ടാക്കാനീിയാകുംന്ന കുംടിിതെവള്ളം എംന്നകേപ
�ില് പ്രാസിദ്ധ്യീ��ിച്ച് കേലാ�നീവുംം ശ്രീകേദ്ധ്യയവുംം 
�ാലാി� പ്രാസക്തവുംം ജലാസം�ക്ഷംണിത്തിിതെ� 
പ്രാസക്തിയും അനീിവാ�യ�യും ഊന്നിപറയു
ന്നതുമാായിരുന്നു. �കേ�ശസ്ഥാാപനീങ്ങളിിതെലാ 
GSTയും GST TDS ഉം സംബിന്ധിച്ച്് ശ്രീദ്ധ്യി

കേക്കാണ്ട�ാ�യങ്ങൾ എംന്നകേപ�ില് �ീപു പി. 
പ്രാസിദ്ധ്യീ��ിച്ച് കേലാ�നീവുംം മാി�ച്ച്�ായിരു
ന്നു. കേലാ�നീങ്ങൾ പ്രാസിദ്ധ്യീ��ിച്ച് പഞ്ച്ായ
ത്തി് �ാജ് മാാസി�യുതെടി തെഫബ്രുവ�ി ലാക്കാം 
മാി�ച്ച് നീിലാവാ�ം പുലാര്ത്തുന്നു, എംല്ലാ അണിി
യറപ്രാവര്ത്തി�ര്ക്കും ആശംസ� ൾ. 

ശ്രീീഹാരി എ.
�ിരുവനീന്തംപു�ം

ആന്ധ്രയില് നീിന്നും �ര്ണ്ണാടി�യില് 
നീിന്നും ബിംഗാളിില് നീിന്നും യകേഥഷ്ടം അ�ി 
�ിട്ടിയിതെല്ലങ്കാില്- അ�ിയുമാാതെയത്തുന്ന 
കേലാാറി�ളുംം തെറയില് വാഗണും�ളുംം ഒന്നു 
കേ�ക്കാിട്ടു കേപായാല് അടുംക്കാളിയിതെലാ അ�ി
ക്കാലാങ്ങളിില് ചിിലാന്തംി വലാതെ�ട്ടുന്ന അവസ്ഥാ 
വന്നുകേചിരും. ''ഞാങ്ങളുംം കൃഷിിയികേലാക്കാ് '' 
എംന്ന �ര്മ്മപദ്ധ്യ�ിയുമാായി സംസ്ഥാാനീ 
സര്ക്കാാരും കൃഷിിവകുംപ്പും �ാര്ഷിി� 
കേ��ളിതെത്തി പുനീരുജ്ജീവിപ്പിക്കാാൻ പ�ി
ശ്രീമാിക്കുകേമ്പാൾ കേ��ളിീയ സമൂഹിം ഒരു 
മാനീകേസ്സാതെടി സൈ� തെമാ�് മാറന്ന് മാണ്ണികേലാക്കാി
റങ്ങണിം. കേ��ളിത്തിില് അവകേശഷിിക്കുന്ന 
മുഴുവൻ തെനീല്പാടിങ്ങളുംം ��ി�ണിിയിക്കാണിം! 
അ�ിക്കുകേവണ്ടിയുള്ള ഈ അനീയാശ്രീയ�വം 
കേനീര്പകും�ി �തെണ്ടങ്കാിലും കുംറയ്ക്കാാൻ നീമുക്കാ് 
�ഴിയണിം. തെനീല്ലുകുംത്തി് നീിലാച്ചുകേപായ 
തെനീല്ലുകുംത്തുമാില്ലു�ൾ വീണ്ടുംം ശബ്ദംകേഘാഷി
കേത്തിാതെടി പ്രാവര്ത്തിിച്ചു തുടിങ്ങണിം!      1 


അംക്ഷരാര്ത്ഥത്തില് 

ആധുനിക അംടുക്കാളംകള് 
യാന്ത്രി�ാലകള് 
തിന്റെന്ന്യാാണ്.

എല്ലാത്തിനും ഇശേപ്പ്ാള് 
യാന്ത്രിങ്ങള് 

സജ്ജമായാിരിക്കുംന്നു - 
സവിച്ച്് അംമര്ത്തിയാാല് 

എല്ലാം ന്റെറിഡീി!
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